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Seznam symbolů 

Veličina Název veličiny      Jednotka 

θ  Smáčivý úhel        [°] 

𝑚𝑘  Množství zkondenzované páry    [𝑘𝑔/𝑠] 

Di  Počáteční průměr kapičky     [𝑚] 

D𝑚  Maximální průměr kapičky     [𝑚] 

ρ  Hustota       [𝑘𝑔/𝑚3] 

ϕ  Distribuční funkce      [−] 

t  Čas        [𝑠] 

α   Tepelná difuzivita       [m2/s] 

𝐹𝑜  Fourierovo číslo      [−] 

𝑐   Měrná tepelná kapacita     [𝑘𝐽/𝑘𝑔. 𝐾] 

ℎ𝐿   Latentní teplo       [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝜆   Tepelná vodivost      [𝑊/𝑚. 𝐾] 

𝑅𝑖   Počáteční poloměr kapičky     [𝑚] 

𝑣   Rychlost       [𝑚/𝑠] 

𝑔   Gravitační zrychlení      [𝑚/𝑠2] 

𝑐𝐷   Součinitel odporu      [−] 

𝑅𝑒   Reynoldsovo číslo      [−] 

𝜂   Viskozita       [𝑘𝑔/𝑚. 𝑠] 

𝑄𝑤   Celkové absorbované teplo     [kW] 

𝑄𝑠   Maximální možné absorbované teplo   [𝑘𝑊] 

ℎ   Entalpie       [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝜃𝑚   Tepelné využití chladicí kapaliny    [−] 

𝑚   Hmotnostní tok      [𝑘𝑔/𝑠] 

𝑚𝑘   Množství zkondenzované páry    [𝑘𝑔/𝑠] 

𝑘𝑆   Celkový součinitel prostupu tepla    [𝑊/𝑚2. 𝐾] 

𝑆   Teplosměnná plocha      [𝑚2] 

Δ𝑇𝐿𝑁   Logaritmický teplotní spád     [𝐾] 

𝑄   Výkon        [𝑊] 

𝑘𝑉   Objemový součinitel přestupu tepla    [𝑊/𝑚3. 𝐾] 
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𝑉𝑘   Objem kondenzátoru      [𝑚3] 

ℎ𝑘   Výška aktivní zóny kondenzátoru    [𝑚] 

𝐷𝑘   Průměr kondenzátoru      [𝑚] 

d𝑇   Rozdíl teplot       [𝐾] 

𝑇𝑘   Teplota kondenzátu      [𝐾] 

𝑇𝑣𝑖𝑛
   Vstupní teplota vodní páry (směsi vodní páry a vzduchu) [𝐾] 

𝑇𝑤𝑖𝑛
   Vstupní teplota chladicí kapaliny    [𝐾] 

𝑇𝑣𝑜𝑢𝑡
   Výstupní teplota vodní páry (směsi vodní páry a vzduchu) [𝐾] 

𝑇𝑝𝐻   Teplota na fázovém rozhraní     [𝐾] 

𝑅   Molární plynová konstanta     [𝐽/𝑚𝑜𝑙. 𝐾] 

𝑀   Molární hmotnost      [𝑔/𝑚𝑜𝑙] 

𝑐   Hmotnostní koncentrace     [%] 

𝑝   Tlak        [𝐵𝑎𝑟] 

𝑉   Objemový tok       [𝑚3/𝑠] 

𝑛   Látkové množství      [𝑚𝑜𝑙] 

𝑂𝐶𝑂2
   Objem oxidu uhličitého      [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑆𝑂2
   Objem oxidu siřičitého      [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑁2
   Objem oxidu dusíku       [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝑂𝐴𝑟   Objem vzácných plynů      [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑆𝑆   Objem suchých spalin      [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑉−𝐻2𝑂 Objem vodní páry ve spalinách    [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝑂𝑉𝑆   Objem vlhkých spalin      [𝑁𝑚3/𝑘𝑔] 

𝐷𝑆𝑆   Hustota suchých spalin      [𝑘𝑔/𝑁𝑚3] 

𝐷𝑉𝑆   Hustota vlhkých spalin      [𝑘𝑔/𝑁𝑚3] 
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Seznam indexů 

Index  Význam 

w  Chladicí kapalina (Water) 

v  Vodní pára (Vapor) 

s  Směs 

SAT  Stav sytosti páry 

I  Inertní plyn 

ok  Okolí 

FG  Spaliny 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam  

CCS  Carbon capture systems 

CO2  Oxid uhličitý 

H2O  Voda 

ČVUT  České vysoké učení technické 

TZL  Tuhé znečišťující látky 

kW  kilowatt 

°C  Stupeň Celsia 

SOx  Oxidy síry 
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1 Úvod 

 Výměníky tepla mají své uplatnění v široké škále průmyslových odvětví, kde slouží 

primárně k přenosu tepla mezi dvěma látkami. Hlavním účelem výměníku tepla je buďto 

předání tepelné energie chladnější látce pro dosažení požadované výstupní teploty, nebo 

naopak odebrání tepelné energie teplejšího média k dosažení požadovaných parametrů. 

Tato práce je zaměřena na druhý uvedený případ, kdy výměník tepla slouží k odvedení 

tepelné energie za účelem kondenzace vodní páry ze spalin pro dosažení vysoké čistoty 

inertního plynu na výstupu. Příklad využití takovéhoto zařízení je v technologiích 

„Carbon Capture Systems“ zkráceně CCS. Problematika přítomnosti inertního plynu 

v kondenzačních zařízeních není však pouze limitována na zařízení CCS. Kondenzace 

vodní páry za přítomnosti inertního plynu se nachází i v dalších technologických 

procesech, kde přítomnost inertního plynu je způsobena například netěsností systému 

nebo také v otevřených systémech, kde je přítomnost inertních plynů neovlivnitelná. CCS 

technologie jsou především zaměřeny pro využití v energetických systémech pro 

dosažení cílů stanovených Evropskou unií v oblasti emisí CO2, které vznikají při výrobě 

elektrické energie a tepla. [1] 

 Výměníky tepla jsou děleny dle způsobu přenosu tepla na výměníky s přímým 

kontaktem médií, nebo na výměníky tepla využívající pro přenos tepla teplosměnnou 

plochou. Výměníky s teplosměnnou plochou jsou obecně limitovány minimálním 

teplotním rozdílem (Pinch Point), který je nutné zavést z důvodu maximální velikosti 

teplosměnné plochy. V tomto ohledu kontaktní výměníky nejsou limitovány, jelikož ke 

kondenzaci vodní páry dochází přímo na kapičkách chladicího média. Přítomnost 

inertního plynu v kondenzující směsi má za následek tvorbu izolační bariéry, která 

snižuje velikost přestupu tepla a hmoty, což může vést ke snížení účinnosti zařízení, 

případně k zvětšení rozměrů výměníku tepla.  

 Cílem této práce je zkoumání kondenzace čisté páry v kontaktním výměníku tepla 

a určení velikosti vlivu přidáním inertního plynu do směsi s vodní parou na proces 

kondenzace. Pro experimentální část byl zvolen kontaktní výměník tepla typu sprchový 

kondenzátor. S tímto typem výměníku je možné se setkat v energetických systémech a 

chemických procesech, například jako bezpečností systém v jaderných elektrárnách, 
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popřípadě v technologiích mokré vápencové vypírky. Využití výměníku bude v této práci 

nově uvažován pro kondenzaci vodní páry ze spalin za účelem záchytu oxidu uhličitého. 

 Práce se skládá ze čtyř základních částí. První část je zaměřena na rešerši 

kondenzace vodních par, vypracování bilančního modelu přestupu tepla a hmoty a 

postupu návrhu sprchového kondenzátoru. Druhá část je zaměřena na experimenty 

v navrženém kondenzačním zařízení. Ve třetí části je provedeno vyhodnocení 

naměřených dat kondenzace čisté vodní páry a směsi vodní páry se vzduchem s daty 

z teoretického modelu. A ve čtvrté části je uveden předběžný návrh sprchového zařízení 

pro experimentální fluidní kotel umístěný v laboratořích ČVUT na Julisce. 
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2 Kondenzace 

 Kondenzace je fyzikální proces zkapalnění látky vyskytující se v plynném 

skupenství. Ke kondenzaci vodní páry dochází při kontaktu s povrhem další látky nebo 

tělesa o nižší teplotě, než je saturační teplota vodní páry při daném tlaku. Množství tepla, 

které je potřeba odebrat vodní páře k dosažení kapalného stavu, je dáno počátečním 

stavem vodní páry. Vodní pára má tři základní stavy, tyto stavy jsou mokrá pára, pára na 

mezi sytosti a přehřátá pára. Znázornění jednotlivých stavů je na Obr. 1. [2] 

 

2.1 Rozdělení kondenzace vodní páry 

 Proces kondenzace lze rozdělit dle dvou základních kritérií. Prvním kritériem je, 

zda pára kondenzuje přímým kontaktem s chladicí látkou, nebo zda je mezi párou a 

chladivem teplonosměnná plocha. Druhým kritériem je, v jaké formě se vyskytuje 

kondenzát. [2, 3] 

 

Obr. 1 – T-s diagram vodní páry [2] 
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2.1.1 Složení kondenzujícího média 

• Jednosložková (rekuperační výměník tepla) 

• Vícesložková (směšovací výměník tepla) 

2.1.2 Typ kondenzace 

• Filmová povrchová kondenzace 

• Kapková povrchová kondenzace 

• Kondenzace formou kapek uvnitř páry 

• Kondenzace přímým kontaktem 

• Kondenzace nemísitelných kapalin 

2.2 Typy kondenzace 

2.2.1 Filmová povrchová kondenzace 

 Filmová kondenzace vzniká při kontaktu páry s povrchem o nižší teplotě, než je 

teplota saturační při daném tlaku páry. Tento typ kondenzace vzniká jak na povrchu 

teplosměnné plochy, tak i na povrchu jiné kapaliny. Filmovou kondenzaci lze tedy 

pozorovat jak v rekuperačním, tak i v směšovacím výměníku tepla. S tímto typem 

kondenzace se lze nejčastěji setkat u trubkových výměníků, kde je pára oddělena od 

chladiva teplosměnnou plochou. 

 Kapalinový film se na povrchu projevuje ve dvou různých stavech. V prvním 

případě je kapalinový film ve stavu klidu, v druhém případě je ve stavu proudění. 

Proudění je buďto laminární nebo turbulentní. Nevýhodou tohoto typu kondenzace je 

vytvoření další odporové vrstvy na povrchu teplosměnné plochy a tím snížení celkového 

součinitele přestupu tepla. [4] 

2.2.2 Kapková povrchová kondenzace 

 Kapkový typ kondenzace je obdobný filmovému typu s tím rozdílem, že na povrchu 

teplosměnné plochy vznikají jednotlivé kapičky kondenzátu. Tento typ kondenzace 

nastává v případě nesmáčivého povrchu. Rozhodujícím faktorem pro vznik kapkové 

kondenzace jsou působící síly na kapičky kondenzátu. Síly působící na kapičky 

kondenzátu jsou zobrazeny na Obr. 2. Kapková kondenzace nastává v případě zajištění 
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smáčivého úhlu 𝜃 > 90°. Při dodržení této podmínky jsou adhezní síly působící na 

kapičku schopny udržet strukturu kapičky.  

 

 Tento typ kondenzace je v praxi těžko dosažitelný z důvodu proudění kapalin a 

plynů skrze výměník tepla. Prouděním média jsou překročeny mezní hodnoty adhezních 

sil pro udržení struktury kapiček a kondenzace přechází do filmového typu. Výhodou 

kapkové kondenzace je dosažení vyššího součinitele přestupu tepla (přibližně 3krát až 

20krát) oproti filmovému typu. [4] 

2.2.3 Kondenzace nemísitelných kapalin 

 V praxi se lze často setkat se směsí páry, jejíž složky jsou při kondenzaci 

neslučitelné. Kondenzát je poté tvořen dvěma a více nemísitelnými složkami. Složka 

s vyšší saturační teplotou začne při kondenzaci vytvářet na povrchu kondenzát ve formě 

filmu, na kterém následně kondenzují další složky nejčastěji kapkovým typem. [4] 

2.2.4 Kondenzace formou tvorby kapek uvnitř páry 

 Kondenzace formou tvorby kapek uvnitř páry nastává zejména při poklesu tlaku 

nebo teploty proudící páry. S tímto jevem je možné se setkat u kondenzačních turbín, kdy 

expanzí páry v turbíně dochází k poklesu tlaku až pod mez sytosti a v páře se začnou 

tvořit kapičky kondenzátu. [4] 

 Jednotlivé typy kondenzačních procesů jsou zobrazeny na Obr. 3. 

  

Obr. 2 – Kapička kapaliny na nesmáčivém povrchu [4] 
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2.2.5 Kondenzace přímým kontaktem 

 Další variantou, jak docílit kondenzace vodní páry je přímý kontakt s chladicí 

látkou. Na rozdíl od předešlých variant dochází při kondenzaci přímým kontaktem jak 

k přestupu tepla, tak i přestupu hmoty mezi látkami. Zařízení pracující na principu 

přestupu tepla a hmoty se v energetice využívají především pro čištění spalin. Mezi ty se 

řadí zařízení na odstranění TZL, oxidů síry a oxidů dusíku. [5] 

 V závislosti na typu působení chladicího média na páru rozlišujeme 4 druhy 

kondenzace přímým kontaktem. [3, 6] 

• Kapková kondenzace přímým kontaktem 

• Blánová kondenzace přímým kontaktem 

• „Jet/sheet“ kondenzace přímým kontaktem 

• „Bubble/pool“ kondenzace přímým kontaktem 

 Pro dosažení kapkové kondenzace přímým kontaktem je využíván systém rozstřiku 

kapiček pomocí trysek. Kapičky jsou přímo rozstřikovány do proudu vodní páry, která 

kondenzuje na povrchu kapiček a je odváděna ve formě kondenzátu spolu s chladicí 

látkou. 

  

Obr. 3 – Typy povrchové kondenzace: (a) Filmová povrchová kondenzace; (b) Kondenzace formou 

tvorby kapek uvnitř páry; (c) Kapková povrchová kondenzace; (d) Kondenzace nemísitelných 

kapalin [5] 
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 Blánová kondenzace vzniká především na stěnách výměníku tepla, buďto 

rozstřikem chladicí kapaliny na stěny, nebo rosením vodní páry na chladnějším povrchu. 

S nárůstem objemu zkondenzované vodní páry a působením gravitační síly kapičky 

překonávají adhezní síly udržující strukturu kapičky a postupně se kondenzace mění na 

blánovou kondenzaci přímým kontaktem. [3, 6] 

 Kondenzace metodou „Jet/Sheet“ je obdobná blánové kondenzaci. Voda je 

rozstřikována pomocí trysek do výměníku tepla, kde vytváří vrstvu chladicí kapaliny na 

plochách výměníku. Na těchto vrstvách následně kondenzuje vodní pára. [3, 6] 

 Kondenzace metodou „Bubble/pool“ je jednou z dalších variant kondenzace vodní 

páry přímým kontaktem. Princip metody spočívá v injekci vodní páry do nádrže s chladicí 

kapalinou pomocí perforované trubky. Přehřátá pára vstupující do nádrže s kapalinou 

okamžitě v místě vstupu vytváří var vody. Varem vody vznikají bezprostředně bubliny 

zajišťující cirkulaci kapaliny v nádobě a postupnou kondenzaci vodní páry. [3, 6] 

 Grafické zobrazení jednotlivých typů kondenzace je na Obr. 4. 

 

Obr. 4 – Typy přímé kondenzace: a) Kapková kondenzace; b) Kondenzace typu Jet/Sheet; c) Blánová kondenzace;  

d) Kondenzace typu Bubble/Pool [7] 
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3 Kondenzátory 

 Kondenzátory jsou zařízení tvořící podskupinu výměníků tepla, ve kterých dochází 

ke změně plynného skupenství na skupenství kapalné. 

3.1 Základní typy kondenzátorů 

 Základní rozdělení kondenzátorů je dáno způsobem přenosu tepla mezi pracovní a 

chladicí látkou. Dle tohoto kritéria se dělí kondenzátory na povrchové a směšovací. 

Povrchové kondenzátory se dále dělí na rekuperační a regenerační. Další rozdělení 

kondenzátoru lze provést z pohledu použité chladicí látky, kterou může být voda, 

popřípadě vzduch nebo jiná organická látka. 

3.2 Povrchové kondenzátory 

3.2.1 Trubkové kondenzátory 

Trubkový kondenzátor je jeden z nejčastěji využívaných výměníků tepla 

v energetice. Kondenzátor je složen ze svazku trubek uložených v trubkovnici, na kterou 

je připevněn vnější plášť. Svazek trubek tvoří první oblast pro proudění kapalin a plynů, 

vnitřní objem vnějšího pláště pak tvoří oblast druhou. Na Obr. 5 je vyobrazeno rozvržení 

klasického trubkového výměníku. Výhodou tohoto typu zařízení je široká oblast použití 

díky jednoduché a spolehlivé konstrukci. [2, 4, 7] 

 

Obr. 5 – Trubkový výměník tepla [7] 
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3.2.2 Deskové kondenzátory 

Deskový kondenzátor je dalším typickým rekuperačním výměníkem tepla. 

Teplosměnnou plochu zde tvoří profilové desky s kanálky skrze které proudí média o 

rozdílných teplotách a skupenstvích. Výhodou tohoto typu kondenzátorů jsou malé, 

kompaktní rozměry vůči poměrně vysokému součiniteli přestupu tepla. Další výhodou je 

dobrá čistitelnost vnitřních ploch pro nižší pracovní tlaky. Nevýhodou těchto 

kondenzátorů je omezení z pohledu pracovních tlaků a použitelných médií. Omezení 

pracovních tlaků je způsobeno použitím tlakových spojů, kdy jsou jednotlivé desky 

k sobě staženy šroubovými spoji. Pro většinu deskových výměníků platí maximální 

provozní tlak 25 bar a teplota 170°C. Klasické rozložení deskového kondenzátoru je na 

Obr. 6. [2] 

 

  

Obr. 6 – Deskový výměník tepla [7] 
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3.3 Směšovací kondenzátory 

 Směšovací výměníky tepla slouží k přestupu tepla a hmoty mezi dvěma a více 

látkami. Tento typ zařízení se často využívá v chemickém a procesním průmyslu, pro 

čištění spalin u kotlů na fosilní paliva, nebo jako bezpečnostní systém u jaderných 

reaktorů. V průmyslu jsou tato zařízení označována jako destilační, odpařovací, 

kondenzační nebo klimatizační kolony. V elektrárenských a teplárenských zařízeních je 

tento typ zařízení momentálně využíván pro čištění TZL, u technologie odsíření nebo pro 

ohřev napájecí vody. [5, 8] 

 Směšovací kondenzátory jsou zařízení sloužící ke kondenzaci plynného média 

zástřikem chladicí kapaliny do proudu plynu. Tato metoda kondenzace vodní páry má svá 

omezení v použitelnosti pro různé složení vstupního plynu. Pokud vstupní plyn bude 

mimo vodní páry obsahovat i další nebezpečně látky rozpustné ve vodě, je nutné za 

kondenzátor umístit filtrační zařízení pro vyčištění chladicí kapaliny. Tato eventualita 

zavádí do návrhu zařízení značnou neznámou, kterou je obsah látek v kondenzátu. 

V porovnání s rekuperačními kondenzátory však směšovací kondenzátory stále nabízí 

značné výhody pro uvedení do energetických systémů. Mezi tyto výhody se řadí: [2, 9] 

• Nižší investiční náklady 

• Vyšší koeficient přestupu tepla při nižším teplotním rozdílu látek 

• Případná tvorba nánosů neomezuje přestup tepla a hmoty 

• Snadná údržba 

• Vysoká provozní spolehlivost 

• Nižší průtok chladicí vody 

• Vyšší rozmanitost použitelných materiálů 

• Nízké tlakové ztráty 
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3.3.1 Základní možnosti použití směšovacích výměníku tepla 
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fáze 
Hnací síla 

Změna 
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„Jet“ kondenzátor 

Plyn – kapalina Kapalina 

Gravitační síla 

Ne 
„Bubble“ kolona 

„Tray“ kolona 
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„Bubble“ 

kondenzátor 

Nucený tok 

plynu 

Ne Plynové injektory 

Ano 
Odpařovače 

s přímým kontaktem 
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3.3.2 Sprchový kondenzátor 

 Sprchový kondenzátor je zařízení pracující na principu rozstřiku chladicí kapaliny 

do proudu vodní páry. Zařízení je tvořeno uzavřenou válcovou částí, sérií trysek a 

přívodem páry do systému. Zařízení může být navrhnuto v souproudé nebo protiproudé 

konfiguraci. V praxi je toto zařízení nejčastěji konstruováno jako protiproudé.  

 V protiproudém uspořádání je vodní pára přiváděna do spodní časti výměníku a 

chladicí kapalina je přiváděna do horní části. Při kontaktu obou látek v kondenzační 

nádobě dochází ke kondenzaci vodní páry a zároveň k přestupu hmoty na rozstřikované 

kapičky chladicího média. Pro tento typ zařízení je stěžejní určení výšky kondenzační 

nádoby kvůli dosažení požadované hodnoty ohřátí chladicí látky nebo kvůli dosažení 

požadované hodnoty množství zkondenzované páry. Uspořádání kondenzátoru je 

uvedeno na Obr. 7. [5] 

 

  

Obr. 7 – Sprchový kondenzátor [10] 
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3.3.3 Kondenzátor typu Baffled 

 Toto zařízení vychází z koncepce sprchového kondenzátoru, který je doplněn o tzv. 

přepadová patra. Chladicí kapalina je přiváděna do horní části výměníku a proudění 

chladicí látky probíhá přes jednotlivá patra, na kterých tvoří souvislou vrstvu kapaliny. 

Patra jsou dimenzovaná na určitý objem chladicí látky a při dosažení tohoto objemu 

dochází k přelití chladicí látky do nižšího patra. Tento princip je zobrazen na Obr. 8. Pára 

je přiváděna do spodní části výměníku a skrze výměník proudí přes děrovaná patra. Na 

těchto patrech vodní pára přichází do kontaktu s chladicí látkou a kondenzuje. [9] 

 

 

  

Obr. 8 – „Baffled“ kondenzátor [9] 
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3.3.4 Kondenzátor typu Packed 

„Packed“ kondenzátor je další variantou sprchového kondenzátoru s umístěnou 

výplní uvnitř výměníku. Kondenzace probíhá na rozstřikovaných kapičkách, ale také i na 

výplni, na kterou je chladicí látka rozstřikována. Výplň tvoří malé, kovové nebo plastové 

součástky různých tvarů, které zvyšují stykovou plochu pro kondenzaci. Nevýhodou 

tohoto uspořádání je vysoká tlaková ztráta a zanášení výplně při kondenzaci směsi vodní 

páry a dalších vodou rozpustných látek. Kondenzátor je zobrazen na Obr. 9. [9] 

  

Obr. 9 – „Packed“ kondenzátor [9] 
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3.3.5 Kondenzátor typu Jet/sheet 

 Zařízení „jet/sheet“ je typ sprchového kondenzátoru se souproudým uspořádáním a 

vysokotlakovou tryskou. Pára, většinou v přehřátém stavu, je přiváděna do horní části 

kondenzačního zařízení spolu s chladicí kapalinou. Vysokotlaká tryska vytváří v místě 

přívodu páry podtlak, který zajišťuje přisávání páry do zařízení. Princip fungování 

zařízení je na Obr. 10. [5] 

 

3.3.6 Kondenzátor typu Bubble/pool 

 „Bubble/pool“ kondenzátor je zařízení skládající se z nádoby naplněné chladicí 

kapalinou a přívodním potrubím pro vodní páru umístěnou pod hladinou chladicí 

kapaliny. Přívodní potrubí je perforováno tak, aby vodní pára mohla proudit do nádrže. 

Při okamžitém kontaktu chladicí kapaliny s vodní parou dochází k tvorbě bublin. 

Průchodem chladicí kapaliny dochází ke kondenzaci vodní páry a zmenšení objemu 

bublin. Problematika při návrhu tohoto typu zařízení je v určení a zajištění minimálního 

průtoku vodní páry tak, aby nedošlo k zaplavení a poškození přívodního potrubí páry. [5]  

Obr. 10 – „Jet“ kondenzátor [9] 
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4 Fyzikální popis procesu kondenzace ve 

sprchových kondenzátorech 

4.1 Proces kondenzace 

 Teoretická analýza kondenzace čisté páry na kapičkách kapaliny, provedená A. 

Lekic and J. D. FORD (1980), se zabývá především určením parametrů ovlivňujících 

proces kondenzace a významem jejich dopadů na experimentálně určené výsledky. 

Analýza uvažuje rozložení velikosti kapiček, pohyb kapiček v kondenzátoru a přenos 

tepla mezi parou a chladicí kapalinou. Výsledkem těchto studií je matematický model, 

který určuje tepelné využití chladicí kapaliny (také označováno jako střední teplota 

kondenzátu) pro určitou výšku kondenzačního zařízení. Při zkoumání procesu bylo 

zjištěno, že parametrem nejvýznamněji ovlivňující tepelné využití chladicí kapaliny, je 

průměr rozstřikované kapičky. Pro fyzikální popis přenosu tepla a hmoty jsou počáteční 

podmínky definovány následovně: 

• Chladicí kapalina je vstřikována do kondenzační nádoby za konstantní nízké 

teploty  

• Kapičky mají kulovitý tvar o stejném průměru 

• Kondenzační nádoba je vyplněna směsí vodní páry (kondenzující část) a 

vzduchu (nekondenzující část).  

 Pokud je dodržena základní podmínka přenosu tepla, tedy že počáteční teplota 

chladicí kapaliny je nižší než saturační teplota směsi, jsou zajištěny nutné podmínky pro 

kondenzační děj. 

 Interakce mezi látkami vytváří na rozhraní mezi povrchem kapičky a obtékajícím 

médiem smykové napětí, které zajišťuje radiální tok uvnitř kapičky (Obr. 11). Tento děj 

zajišťuje mechanismus přenosu tepla a hmoty mezi látkami, jelikož cirkulace uvnitř 

kapičky zajišťuje konvektivní přestup tepla v celém objemu kapičky. Nekondenzující 

část směsi se kumuluje na povrchu kapičky a vytváří zde difúzní vrstvu, která postupně 

se zvyšující se koncentrací snižuje velikost přestupu tepla a hmoty. Koncentrace 

nekondenzující časti směsi se během kondenzace vodní páry zvyšuje dle Daltonova 

zákona o parciálních tlacích. [10]  
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4.1.1 Metoda sítí 

 V souvislosti s obtížností zkoumání procesu kondenzace na povrchu kapiček 

chladicí látky byla navržena metoda, která umožňuje popis dané problematiky. Metoda 

sítí rozděluje soustavu kapiček do jednotlivých buněk, kdy právě každá buňka obsahuje 

jednu kapičku chladicí kapaliny a zbývající prostor je vyplněn kondenzujícím médiem. 

Problematika přenosu tepla a hmoty je tak redukována na ekvivalentní řešení jedné 

částice. Tvar buňky byl zvolen válcového tvaru na základě geometrické vhodnosti. 

 Je nutné podotknout, že v případě použití modelu válcových buněk pro zkoumání 

pohybu kapiček chladicí látky, je zapotřebí sofistikované techniky vytváření mřížek 

k získání přesných výsledků měření. Je to z důvodu rozdílných geometrií kapičky a válce 

ohraničujícího kontrolní oblast. Je nutné, aby v okolí povrchu kapičky a plochy 

ohraňujícího válce byla mřížka přizpůsobena geometrickým tvarům dané oblasti, příklad 

takového rozvržení je na Obr. 13. [10] 

 Každá válcová buňka obsahuje jednu kapičku chladicí látky a zbývající část je 

vyplněna směsí páry a vzduchu. Zároveň se předpokládá, že každá buňka celé soustavy 

má stejné proporční vlastnosti, tedy poměr mezi velikostí buňky a kapičkou. Vzdálenost 

jednotlivých os mezi sousedními buňkami může být libovolná ve směru pohybu, ale 

Obr. 11 – Obtékání kapky směsí páry a vzduchu [9] 
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zároveň jsou všechny kapičky rovnoměrně rozmístěny v rovině kolmé na směr pohybu. 

Výše uvedené rozvržení je znázorněno na Obr. 12. [10] 

  

 Metoda sítí je v této práci uvedena z důvodu přiblížení problematiky měření 

velikosti rozstřikovaných kapiček a analýzy kondenzace vodní páry na kapičkách. 

V dnešní době jsou již na trhu komplexní zařízení využívající laserových metod pro 

měření i vyhodnocení dat z různých typů trysek. Takovéto zařízení je k dispozici 

v laboratořích ČVUT a pro účely této práce bude využito. 

 

Obr. 12 – Návrh rozvržení rozstřikovaných kapiček [9] 

Obr. 13 – Mřížkový systém navržený pro Metodu sítí [9] 
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4.1.2 Změna velikosti kapičky během kondenzace 

 V úvodu kapitoly 4.1 je zmíněn vliv velikosti rozstřikovaných kapiček na tepelném 

využití chladicí kapaliny. Velikost kapiček také rozlišuje sprchová zařízení na 

kondenzační a vypařovací výměníky tepla, a to dle kritického parametru velikosti 

rozstřikovaných kapiček. 

 Za předpokladu kulovitého tvaru kapičky a neměnné hustoty během kondenzace je 

množství zkondenzované páry na kapičkách o rozměrech 𝐷 ± (
𝑑𝐷

2
) dáno vztahem (4.1), 

 
𝑑𝑚𝑘 =

𝜋

2
∙ 𝐷𝑖

2 ∙ 𝜌𝑤 ∙
𝑑𝐷

𝑑𝑡
∙ 𝜙(𝐷) ∙ 𝑑𝐷 (4.1) 

kde 𝐷𝑖 je počáteční průměr kapičky, 𝜌𝑤 je hustota kapaliny, 𝑡 čas setrvání kapičky 

v nádobě a 𝜙(𝐷) distribuční funkce velikosti kapiček. Pro řešení rovnice (4.1) je nejprve 

nutné určit velikost nárůstu průměru kapičky za daný čas 
𝑑𝐷

𝑑𝑡
 a distribuční funkci 𝜙(𝐷). 

Studie na téma Nárůst průměru kapičky během kondenzace byla provedena Ford a Lekic 

(1973). Pro potvrzení teoreticky navrženého modelu, rovnice (4.2), byla provedena řada 

experimentů, které potvrdily takto navržený vztah  

 𝑑𝐷

𝑑𝑡
= 2 ∙ 𝜋2 ∙

𝛼 ∙ 𝜓

𝐷𝑖
∙

𝑒−𝜋2∙𝐹𝑜

√1 − 𝑒−𝜋2∙𝐹𝑜
 (4.2) 

a změnu velikosti průměru kapičky (4.3). [11] 

 
𝐷 = 𝐷𝑖 ∙ (1 + 𝜓 ∙ √(1 − 𝑒−𝜋2∙𝐹𝑜)) (4.3) 

Kde 

 

𝜓 = √1 +
𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

)

ℎ𝐿

3

− 1 (4.4) 

 
𝐹𝑜 =

𝜆 ∙ 𝑡

𝜌 ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ 𝑅𝑖

2 =
𝛼 ∙ 𝑡

𝑅𝑖
2  

(4.5) 
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4.1.3 Trajektorie kapičky 

 Pro určení potřebné výšky kondenzačního zařízení je nutné nejprve určit rychlost 

kapičky na konci zařízení. Pro řešení této problematiky jsou zavedena určitá 

zjednodušení, která zavádí minimální chybu ve výpočtu. 

• Při výpočtu je zkoumán pohyb pouze jedné kapičky, ovlivnění pohybu ostatními 

kapičky je zde zanedbáno. 

• Slučování ani rozpad kapiček v průběhu pádu nádobou nijak neovlivní jejich 

pohyb, ani rychlost přenosu tepla mezi látkami. 

• Hustota chladicí kapaliny je neměnná. 

 Po zavedení těchto zjednodušení je rovnice pohybu kapiček ve výměníku tepla 

s protiproudým uspořádáním vyjádřena vztahem (4.6). 

 𝐷3 ∙ 𝜋

6
∙ 𝜌𝑤 ∙

𝑑𝑣𝑤

𝑑𝑡

=
𝐷3 ∙ 𝜋

6
∙ 𝜌𝑤 ∙ 𝑔 −

𝐷3 ∙ 𝜋

6
∙ 𝜌𝑣 ∙ 𝑔 − 𝑐𝐷 ∙

𝐷2 ∙ 𝜋

4
∙ 𝜌𝑣

∙
(𝑣𝑤 + 𝑣𝑣)

2

2

−
𝑑 (

𝐷3 ∙ 𝜋
6

∙ 𝜌𝑤)

𝑑𝑡
∙ (𝑣𝑤 + 𝑣𝑣) 

(4.6) 

Rovnice je vyjádřena silami působících na kapičky a vodní páru. Mezi působící síly se 

řadí síla gravitační, vztlaková a odporová. Poslední člen na pravé straně rovnice vyjadřuje 

hmotnostní změnu kapičky během kondenzace. Pro výměníky s výškou do 1 metru může 

být tento člen zanedbán. Pro vyjádření koncové rychlosti kapičky je rovnice (4.6) 

přepsána na vztah (4.7). Neznámými parametry v této rovnici je průměr kapičky 𝐷𝑖, 

velikost nárůstu kapičky 
𝑑𝐷

𝑑𝑡
, počáteční rychlost kapičky a rychlost páry na vstupu do 

zařízení. Všechny tyto parametry musí být předem změřeny, případně určeny 

výpočtem.[11] 

 𝑑𝑣𝑤

𝑑𝑡
=

𝜌𝑤 − 𝜌𝑣

𝜌𝑤
∙ 𝑔 −

3

4
∙ 𝑐𝐷 ∙

1

𝐷𝑖
∙

𝜌𝑣

𝜌𝑤
∙ (𝑣𝑤 + 𝑣𝑣)2 −

3

𝐷𝑖
∙

𝑑𝐷

𝑑𝑡
∙ (𝑣𝑤 + 𝑣𝑣) (4.7) 

 



30 

 

Součinitel odporu je určen pomocí Reynoldsova čísla, vztahem (4.9). [3] 

 
𝑅𝑒𝐷 =

𝑣𝑤 ∙ 𝐷 ∙ 𝜌𝑣

𝜂𝑣
 (4.8) 

 𝑐𝐷 ≈ 27 ∙ 𝑅𝑒𝐷
−0,84

 (4.9) 

Vztah pro změnu rychlosti kapičky za čas lze v literatuře nalézt v různých variantách dle 

příslušného autora. Pro porovnání je uveden vztah použitý v literatuře VDI Heat atlas, 

v kapitole „Mixing and Spray condensation“. [2] 

 𝑑𝑣𝑤

𝑑𝑡
=

9

2
∙

𝜂

𝜌𝑤 ∙ 𝑅𝑖
2 ∙

𝑐𝑑 ∙ 𝑅𝑒

24
∙ (𝑣𝑣 − 𝑣𝑤) + 𝑔 (4.10) 

Kde  

 𝑐𝑑 ∙ 𝑅𝑒

24
= 1 + 0,197 ∙ 𝑅𝑒0,63 + 2,6 ∙ 10−4 ∙ 𝑅𝑒1,38 (4.11) 

 
𝑅𝑒 =

2 ∙ (𝑣𝑣 − 𝑣𝑤) ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝜌𝑣

𝜂𝑣
 

(4.12) 

4.1.4 Přenos tepla 

 Při experimentálním zkoumání rozstřiku kapiček bylo zjištěno, že rozpad proudu 

kapaliny na jednotlivé kapičky má určité zpoždění, které je závislé na pracovním tlaku 

trysky, typu trysky a velikosti ústí trysky. Rozstřikovaná látka nejprve opouští trysku ve 

formě souvislého filmu, který se posléze rozpadá na jednotlivé kapičky. V matematické 

formulaci je zaveden předpoklad, že jednotlivé kapičky se tvoří přímo u ústí trysky a 

nedochází tak ke kondenzaci dvojího typu (kapičkového a blánového). S tímto 

zavedeným zjednodušením je objem kapiček s průměrem 𝐷 ±
𝑑𝐷

2
 vytvořených u ústí 

trysky za jednotku času vyjádřen vztahem (4.13). 

 

  
𝑑𝑉 =

𝑚

𝜌𝑤
∙

𝛿

√𝜋
∙

𝐷𝑚

𝐷𝑖 ∙ (𝐷𝑚 − 𝐷𝑖)
∙ 𝑒−𝛿2∙𝑦2

𝑑𝐷𝑖 (4.13) 

Kde 

  
𝑦 = ln

𝑎 ∙ 𝐷𝑖

𝐷𝑚 − 𝐷𝑖
 

(4.14) 
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Počet vytvořených kapiček je závislý na objemu kapaliny opouštějící ústí trysky a 

jednoduchou úpravou vztahu (4.13) lze vyjádřit počet kapiček opouštějících trysku za 

jednotku času s průměrem 𝐷 ±
𝑑𝐷

2
 rovnicí (4.15). 

 
𝑑𝑁 =

𝑚

𝜌𝑤
∙

𝛿

√𝜋
∙

𝐷𝑚

𝐷𝑖 ∙ (𝐷𝑚 − 𝐷𝑖)
∙

6

𝜋 ∙ 𝐷𝑖
3 ∙ 𝑒−𝛿2∙𝑦2

𝑑𝐷𝑖 
(4.15) 

Celkové absorbované teplo rozstřikovanými kapičkami v kondenzační nádobě je dáno 

vztahem (4.16). [11]  

 
𝑄𝑤 =

𝜋

6
∙ 𝜌𝑤 ∙ ℎ𝐿 ∙ ∫ (𝐷3 − 𝐷𝑖

3)
𝐷𝑚

0

𝑑𝑁 
(4.16) 

Celkové teoretické množství tepla absorbovaného chladicí kapalinou je definována 

vztahem (4.17). 

 𝑄𝑠 = 𝑚𝑤 ∙ (ℎ𝑆𝐴𝑇 − ℎ𝑤𝑖
) (4.17) 

Tepelné využití chladicí kapaliny je vyjádřeno vztahem (4.18). [11] 

 
𝜃𝑚 =

𝑇𝑘 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

 
(4.18) 

4.2 Parametry ovlivňující proces sprchové kondenzace 

 V této kapitole jsou shrnuty parametry ovlivňující proces sprchové kondenzace. Pro 

číselný příklad v kapitole Návrh experimentálního sprchového kondenzátoru je poté 

graficky znázorněna citlivostní analýza zde zmíněných parametrů. 

• Počáteční průměr rozstřikované kapičky 

o Pracovní tlak chladicí kapaliny 

o Typ použité trysky 

• Rychlost chladicí kapaliny na vstupu do kondenzačního zařízení 

o Pracovní tlak chladicí kapaliny 

o Rozstřikovací průměr trysky 

• Rychlost páry (směsi páry a inertního plynu) na vstupu do kondenzačního 

zařízení 

o Pracovní tlak páry (směsi) 

o Průměr vstupního otvoru páry 
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• Proces kondenzace 

o Koncentrace páry v kondenzující směsi 

• Výška kondenzační nádoby 

o Vstupní rychlosti 

o Zvolený parametr 𝜃𝑚 

o Velikost rozstřikovaných kapiček 
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5 Teoretický model procesů ve sprchovém 

kondenzátoru 

5.1 Tepelná bilance sprchového kondenzátoru 

 Návrh bilančního modelu pro směšovací výměníky tepla je založen na principu 

bilančního výpočtu rekuperačních výměníků tepla. Základním vztahem je rovnice pro 

výpočet tepelného toku (5.19), kde 𝑘𝑆 značí součinitel prostupu tepla, S teplosměnnou 

plochu a ∆𝑇𝐿𝑁 logaritmický teplotní spád. 

 𝑄 = 𝑘𝑆 ∙ 𝑆 ∙ ∆𝑇𝐿𝑁 (5.19) 

Takto zapsanou rovnici nelze přímo použít pro směšovací výměníky tepla a musí být 

upravena. Prvním upraveným členem je koeficient prostupu tepla, který je vztažen na 

plochu výměníku. Teoreticky je možné tento koeficient určit i pro směšovací výměníky 

tepla například vztažením koeficientu na celkovou plochu kapiček, ale z důvodu 

obtížnosti a nepřesnosti řešení se tento postup nevyužívá. Z těchto důvodu je rovnice 

(5.19) upravena a vztažena na objem kondenzační nádoby. 

 𝑄 = 𝑘𝑉 ∙ 𝑉𝑘 ∙ 𝑑𝑇 (5.20) 

V rovnici (5.20) značí V kontaktní objem nádoby, 𝑘𝑉 objemový součinitel přestupu tepla 

a 𝑑𝑇 rozdíl teplot. [12] 

 Výkon výměníku je poté možné určit ze strany chladicí kapaliny, rovnicí (5.21). 

 𝑄𝑤 = (𝑚𝑤 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ 𝑇𝑘 − 𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤

∙ 𝑇𝑤𝑖𝑛
 (5.21) 

Kdy množství zkondenzované páry je určeno vztahem  

 
𝑚𝑘 =

𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ (𝑇𝑘 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

)

ℎ𝐿 + 𝑐𝑝𝑣
∙ (𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑘)

 
(5.22) 

Maximálního výkonu výměníku tepla je možné dosáhnout rovností teploty kondenzátu a 

teploty vodní páry na vstupu do zařízení, a také úplnou kondenzací vodní páry. Této 

hodnoty je výměník tepla teoreticky schopný dosáhnout, jelikož není limitován nutností 
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zavedení minimálních teplotních rozdílů. Rovnice pro maximální výkon výměníku je 

dána vztahem (5.23). 

 𝑄𝑚𝑎𝑥 = (𝑚𝑤 + 𝑚𝑣𝑖𝑛
) ∙ 𝑐𝑝𝑤

∙ 𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ 𝑇𝑤𝑖𝑛 (5.23) 

Za účelem zjednodušení výpočtu se zavádí tzv. bezrozměrná střední teplota, někdy také 

nazývána hodnota tepelného využití chladicí kapaliny.   

 
𝜃𝑚 =

𝑇𝑘 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

 
(5.24) 

5.2 Model výpočtu velikosti sprchového kondenzátoru 

 Při návrhu rozměrů sprchového kondenzátoru je potřeba určit pouze výšku 

kondenzační nádoby. Průměr nádoby se volí vzhledem k použitému typu trysky, aby 

rozstřik kapiček nebyl ovlivněn kontaktem se stěnou nádoby. 

 Tepelná vodivost v jednotlivých kapičkách vychází ze vztahu pro tepelnou vodivost 

plné koule, kde za předpokladu termodynamické rovnováhy na povrchu kapiček je střední 

bezrozměrná teplota 𝜃𝑚 definována vztahem (5.25). 

 
𝜃𝑚 = 1 −

6

𝜋2
∙ ∑

1

𝑛2
∙ 𝑒−𝑛2∙𝜋2∙𝐹𝑜

∞

𝑛=1

 
(5.25) 

Pro praktické využití je zaveden zjednodušený tvar (5.26), který do výpočtu zavádí 

zanedbatelnou chybu do 2 %. 

 𝜃𝑚 = √1 − 𝑒−𝜋2∙𝐹𝑜 (5.26) 

V obou případech 𝐹𝑜 značí Fourierovo číslo dané vztahem (5.27), které popisuje vedení 

tepla v kapičce chladicí kapaliny. 

 
𝐹𝑜 =

𝜆𝑤 ∙ 𝑡

𝜌𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ 𝑅𝑖

2 
(5.27) 

Řešení rovnic (5.25) a (5.27) je vyneseno do grafické závislosti bezrozměrné střední 

teploty na Fourierově čísle znázorněné na Obr. 14. Z grafické závislosti je určen potřebný 

čas setrvání kapičky v aktivní zóně kondenzačního zařízení k dosažení požadované 

hodnoty termického využití chladicí kapaliny 𝜃𝑚. Neznámé v rovnici (5.27) jsou stavové 
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veličiny chladicí kapaliny závislé na pracovní teplotě a tlaku, poloměr kapičky je možné 

určit pouze experimentálním měřením pro předem stanovený průtok. [2] 

5.2.1 Aktivní výška kondenzačního zařízení 

 Vstupní parametry pro výpočet výšky kondenzačního zařízení jsou základní 

stavové veličiny páry a chladicí kapaliny určené pomocí parních tabulek. Další parametry 

je buďto nutné experimentálně určit, nebo určit ze vstupních parametrů. Mezi tyto 

parametry se řadí počáteční průměr kapičky 𝐷𝑖 a vstupní rychlosti látek (𝑣𝑤; 𝑣𝑣) do 

zařízení. Hodnota 𝜃𝑚 je zvolena dle požadované výstupní teploty kondenzátu. Fourierovo 

číslo je určeno vyjádřením z rovnice (5.26) a volbou hodnoty 𝜃𝑚. Čas setrvání kapičky 

v nádobě k dosažení požadované výstupní teploty vychází z Fourierova čísla a je určen 

vztahem (5.29). 

 
𝐹𝑜 = −

ln(1 − 𝜃𝑚
2 )

𝜋2
 

(5.28) 

 
𝑡 =

𝜌𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ 𝑅𝑖

2 ∙ 𝐹𝑜

𝜆𝑤
 

(5.29) 

Pomocí časového údaje pro setrvání kapičky v nádobě je dále možné určit výstupní 

rychlost kapičky z kondenzační zóny pomocí rovnice (5.30). Tato rovnice je dána 

integrací rovnice (4.7). Zároveň je zanedbán poslední člen této rovnice, který zohledňuje 

velikost nárůstu kapičky během kondenzace. Pro kondenzátory menší než 1 m výšky je 

tento člen zanedbatelný.  

Obr. 14 – Standardizovaná průměrná teplota kapičky v závislosti na Fourierově čísle [2] 
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(𝑣𝑤)𝑧+𝑑𝑧 =

𝜌𝑤 − 𝜌𝑣

𝜌𝑤
∙ 𝑔 ∙ 𝑡 −

3

4
∙ 𝑐𝐷 ∙

1

𝐷𝑖
∙

𝜌𝑣

𝜌𝑤
∙ (𝑣𝑤 + 𝑣𝑣)2 ∙ 𝑡 (5.30) 

Odporový součinitel je dán vztahem (5.31). 

 𝑐𝐷 ≈ 27 ∙ 𝑅𝑒𝐷
−0,84

 (5.31) 

 
𝑅𝑒𝐷 =

2 ∙ (𝑣𝑤 − 𝑣𝑣) ∙ 𝑅𝑖 ∙ 𝜌𝑣

𝜂𝑣
 

(5.32) 

Potřebná výšku kondenzačního zařízení, pro zvolenou hodnotu tepelného využití, je 

určena vztahem (5.33). [11] 

 
ℎ𝑘 =

1

2
∙ ((𝑣𝑤)𝑧 + (𝑣𝑤)𝑧+𝑑𝑧) ∙ 𝑡 

(5.33) 

5.2.2 Průměr kondenzačního zařízení 

 Průměr kondenzačního zařízení je volen na základě typu a počtu použitých trysek 

uvnitř kondenzačního zařízení a jejich dané hodnotě průměru rozstřikovaného kužele. 

Tuto hodnotu je možné předběžně určit z katalogového listu výrobce trysky, popřípadě je 

nutné tento údaj experimentálně změřit.  

 Se stanovenou výškou a průměrem nádoby je kontaktní objem nádoby V určen 

vztahem (5.34). 

 
𝑉𝑘 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑘
2

4
∙ ℎ𝑘 

(5.34) 

5.3 Vliv inertního plynu na proces kondenzace 

 Vliv inertního plynu na kondenzaci vodní páry je zapříčiněn obalením kapiček 

tímto plynem a vznikem izolační bariéry, kterou musí vodní pára překonat. Vodní pára 

musí difundovat skrze inertní plyn k fázovému rozhraní mezi nekondenzujícím plynem a 

chladicí látkou. Tento jev je možné popsat parciálními tlaky. Velikost parciálního tlaku 

páry 𝑝𝑣 klesá se zmenšující se vzdáleností od fázového rozhraní mezi kapičkou a plynem. 

S poklesem parciálního tlaku páry souvisí pokles saturační teploty. Naopak parciální tlak 

nekondenzující složky 𝑝𝐼 roste směrem k fázovému rozhrání kapičky. Vždy musí platit 

rovnice (5.35), kde 𝑝0 značí tlak kondenzující směsi.  

 𝑝0 = 𝑝𝑣 + 𝑝𝐼 (5.35) 
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Teplota na fázovém rozhrání 𝑇𝑃ℎ je dána vztahem (5.36). [4] 

 

0 = 𝑇𝑤𝑖𝑛
− 𝑇𝑃ℎ + Φ ∙

ℎ𝐿

𝑐𝑝𝑣
∙ ln

𝑦�̃� +
ℎ𝐿

𝑅 ∙ 𝑇𝑆𝐴𝑇
2 ∙ (𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑃ℎ)

𝑦�̃�
 

(5.36) 

Rozdíl vstupní teploty chladicí kapaliny 𝑇𝑖𝑛 a saturační teploty na fázovém rozhraní 𝑇𝑃ℎ jsou 

hlavními teplotami definujícími přestup tepla mezi parou a chladicí látkou. Člen 𝑦�̃�, rovnice 

(5.37), představuje molární zlomek, který je určen na základě hmotnostního podílu inertního 

plynu a páry v kondenzující směsi. [2] 

 𝑦�̃� =
𝑐𝐼

𝑐𝐼 + (1 − 𝑐𝐼) ∙
𝑀𝐼
𝑀𝑣

 (5.37) 
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5.4 Postup výpočtu sprchového kondenzátoru 

5.4.1 Vstupní hodnoty návrhu kondenzačního zařízení 

• Parametry kondenzující páry nebo směsi na vstupu do kondenzačního zařízení 

• Teplota chladicí kapaliny na vstupu do kondenzačního zařízení 

• Experimentálně určená velikost rozstřikovaných kapiček 

• Požadované množství zkondenzované páry 

5.4.2 Předpokládané a volené parametry návrhu 

• Návrh uvažuje vstupní plyn jako čistou páru, je zanedbán vliv inertního plynu 

• Volba hodnoty 𝜃𝑚 – střední výstupní teplota kondenzátu 

• Rychlost páry a chladicí kapaliny u ústí vstupních otvorů 

5.4.3 Postup návrhu 

• Určení saturační teploty páry nebo směsi páry a inertního plynu vstupující do 

kondenzačního zařízení 

• Bilancování potřebného množství chladicí kapaliny, dle rovnice (5.21) 

• Určení potřebné doby setrvání kapiček v nádobě pro dosažení zvolené hodnoty 

𝜃𝑚, dle rovnice (5.28) a (5.29) 

• Určení rychlosti kapičky v nádobě za čas t, dle rovnice (5.30) 

• Výpočet výšky kondenzační nádoby, dle rovnice (5.33) 

• Volba průměru kondenzační nádoby 

5.4.4 Výstup 

• Součinitel objemového přestupu tepla, rovnice (5.19) 

• Chladicí výkon zařízení 
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6 Návrh experimentálního sprchového 

kondenzátoru 

 Praktickou částí této diplomové práce je návrh experimentálního zařízení                     

a provedení měření pro ověření navrženého teoretického modelu. Dále se zde bude 

zkoumat vliv inertního plynu na proces kondenzace vodní páry a vliv na teoretický model. 

V této kapitole je uveden postup výpočtu kondenzačního zařízení, výpočet parametrů 

kondenzujícího média, volba rozstřikovací trysky, postup návrhu kondenzačního zařízení 

a jeho konstrukce. Zařízením bude sprchový kondenzátor popsaný v kapitole 3.3.2. 

Chladicí látkou bude voda z vodovodního řadu a kondenzujícím médiem bude vodní pára 

na mezi sytosti. 

6.1 Vstupní parametry výpočtu 

6.1.1 Zadání počátečních podmínek 

 Návrh kondenzačního zařízení vychází ze základních vstupních parametrů směsi 

páry a vzduchu. Tyto hodnoty jsou uvedeny v Tab.  1. Kondenzační zařízení je typu 

směšovacího výměníku tepla. Předpokládané počáteční podmínky jsou objemový tok 

směsi o velikosti 20 𝑁𝑚3/ℎ𝑜𝑑 a objemová koncentrace vzduchu ve směsi 50 %. 

Tab.  1 – Vstupní parametry pro návrh kondenzačního zařízení 

6.1.2 Předpoklady výpočtu 

 V Tab.  2 a Tab.  3 jsou uvedeny předpokládané a zvolené hodnoty pro další 

výpočty. Hodnoty jsou voleny na základě doporučených hodnot z odborných článků, po 

konzultaci s vedoucím práce a odhadem provedeným na základě volně dostupných 

hodnot naměřených při obdobných experimentech.  

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Objemový tok směsi páry a vzduchu 𝑽𝒔 20 
𝑵𝒎𝟑

/𝒉𝒐𝒅 

Objemová koncentrace vzduchu 𝒄𝑰 50 % − 

Objemová koncentrace páry 𝒄𝒗 50 % − 

Pracovní tlak směsi páry a vzduchu 𝒑𝒔 1 𝑩𝒂𝒓 
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Tab.  2 – Obecné předpoklady návrhu kondenzačního zařízení 

Parametry uvedené v Tab.  3 jsou přímo závislé na typu použité trysky a průtoku chladicí 

kapaliny. V této části práce jsou tyto hodnoty odhadnuty. 

Tab.  3 – Předpoklady návrhu kondenzačního zařízení založené na typu použité trysky 

6.1.3 Tabulkové hodnoty 

Tab.  4 – Tabulkové hodnoty pro výpočet směsi páry a vzduchu 

Další stavové veličiny použité ve výpočtech níže jsou určeny za pomocí programu CoolProp. 

Při určování těchto hodnot se vychází ze základních stanových veličin, teploty a tlaku.  

6.1.4 Výstup 

Tab.  5 – Výstupní hodnoty návrhu kondenzačního zařízení 

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Vstupní teplota chladicí vody 𝑻𝒘𝒊𝒏
 15 °𝐶 

Tepelné využití chladicí vody 𝜽𝒎 0,95 − 

Vstupní rychlost směsi páry a vzduchu 𝒗𝒔 15 𝑚/𝑠 

Požadované množství zkondenzované páry 𝛈 0,95 − 

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Vstupní rychlost chladicí kapaliny 𝑣𝑤 15 𝒎/𝒔 

Výpočtový průměr kapiček 𝐷𝑖 
300 𝝁𝒎 

Pracovní tlak chladicí vody 𝑝𝑤 4 𝑩𝒂𝒓 

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Molární hmotnost vzduchu 𝑴𝑰 28,96 𝒈/𝒎𝒐𝒍 

Molární hmotnost vody 𝑴𝒗 18,02 𝒈/𝒎𝒐𝒍 

Název Symbol Jednotka 

Výkon výměníku 𝑸 𝒌𝑾 

Výška kondenzační nádoby 𝒉𝒌 𝒎 

Objemový součinitel přestupu tepla 𝒌𝑽 𝑾/𝒎𝟑 ∙ 𝑲 



41 

 

6.2 Bilanční výpočet navrhovaného kondenzátoru  

 Návrh kondenzačního zařízení vychází z bilančního tepelného návrhu výměníku 

tepla, kterým je určen průtok chladicí kapaliny potřebný k určení dalších parametrů 

vyskytujících se ve výpočtu. 

 Parametry kondenzující páry jsou stanovené zadáním experimentu. Jako chladicí 

kapalina je použita voda odebírána z vodovodního řadu. Teplota vody je závislá na 

okolních podmínkách a pro každé měření je zvlášť určena. Průtok chladicí vody je 

regulován škrtícím ventilem na požadovaný pracovní tlak daný hodnotami výrobcem 

trysky. Pro návrhový bilanční model je vstupní teplota chladicí vody zvolena na 15 °C. 

6.2.1 Parametry směsi páry a vzduchu, teplota kondenzátu 

 Jedním z předpokladů pro směs páry a vzduchu vstupující do kondenzačního 

zařízení je stav na mezi sytosti. Výpočet saturační teploty vychází z Daltonova zákona a 

jeho podrobný postup je uveden v Tab.  6 (pro index x platí: I – inert, v – vapour, s – směs 

páry a vzduchu). 

Tab.  6 – Postup výpočtu teploty směsi 

Hustota složky 𝝆𝒙 =
𝑴𝑿

𝟐𝟐, 𝟒
 

Objemový tok složky 𝑽𝒙 = 𝑽𝒔 ∙ 𝒄𝒙 

Hmotnostní tok složky 𝒎𝒙 =
𝑽𝒙

𝝆𝒙
 

Hmotnostní tok směsi 𝒎𝒔 = 𝒎𝒂 + 𝒎𝒗 

Látkové množství složky 𝒏𝒙 =
𝒎𝒙

𝑴𝒙
 

Molární hmotnost směsi 𝑴𝒔 =
𝑴𝒂 ∙ 𝑴𝒗 ∙ 𝒎𝒔

𝑴𝒗 ∙ 𝒎𝒂 + 𝑴𝒂 ∙ 𝒎𝒗
 

Látkové množství směsi 𝒏𝒔 =
𝒎𝒔

𝑴𝒔
 

Parciální tlak složky 𝒑𝒙 = 𝒑𝒔 ∙ (
𝒏𝒙

𝒏𝒔
) 

Teplota na vstupu (Saturační teplota) 𝑻𝒗𝒊𝒏
= 𝑻𝒔𝒂𝒕 = 𝒇(𝒑𝒗; 𝑸) 
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 Dalším předpokladem výpočtu je dosažení zkondenzování 95 % páry. Výpočet 

teploty výstupního plynu z kondenzačního zařízení je analogický výpočtu saturační 

teploty směsi na vstupu do zařízení. Výsledky vstupních a výstupních hodnot směsi jsou 

uvedeny v Tab.  7. 

Tab.  7 – Předpokládané hodnoty směsi 

 Teplota kondenzátu je dána experimentálně určeným vztahem (5.24) pro 

bezrozměrnou střední teplotu. Při teoretickém návrhu je snaha docílit co nejmenšího 

rozdílu teplot výstupního kondenzátu a vstupní páry tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší 

účinnosti přenosu tepla. U rekuperačních výměníku tepla je dosažení této hodnoty 

limitováno velikostí teplosměnné plochy. U kontaktních výměníku tepla je tato výstupní 

teplota teoreticky dosažitelná právě z důvodu absence teplosměnné plochy. V praxi jsou 

tato zařízení navrhována s výstupními teplotami řádově o jednotky nižší než je vstupní 

teplota plynu. Z tohoto důvodu je hodnota 𝜃𝑚 vždy menší než 1. Přibližná teplota 

kondenzátu na výstupu je vyjádřena vztahem (6.38). 

 𝑇𝑘 = 𝜃𝑚 ∙ (𝑇𝑣𝑖𝑛
− 𝑇𝑤𝑖𝑛

) + 𝑇𝑤𝑖𝑛
≈ 75°𝐶 (6.38) 

6.2.2 Výkon výměníku 

 Množství tepla, které je nutné odebrat z kondenzující směsi je dáno latentním 

teplem páry pro daný parciální tlak a velikostí citelného tepla páry a inertního plynu. 

Latentní teplo je určeno pomocí parních tabulek a citelné teplo je dáno měrnou tepelnou 

kapacitou a hodnotou saturační teploty páry. Vztahy pro výpočet jsou v Tab.  8. 

  

Název Symbol Vstup Výstup Jednotka 

Hmotnostní tok vzduchu 𝒎𝑰 
12,93 12,93 𝒌𝒈/𝒉𝒐𝒅 

Hmotnostní tok páry 𝒎𝒗 8,04 0,4 𝒌𝒈/𝒉𝒐𝒅 

Hmotnostní koncentrace vzduchu 𝒄𝑰 
62 97 % 

Hmotnostní koncentrace páry 𝒄𝒗 38 3 % 

Parciální tlak vzduchu 𝒑𝑰 
0,5 0,84 𝑩𝒂𝒓 

Parciální tlak páry 𝒑𝒗 0,5 0,05 𝑩𝒂𝒓 

Saturační teplota 𝑻𝑺𝑨𝑻 81 32 °𝑪 
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Tab.  8 – Určení výkonu výměníku 

Tab.  9 – Entalpie směsi páry a vzduchu 

Vztahem (6.39) je určen tepelný potenciál směsi páry a vzduchu. 

 𝑄𝑠 = 𝑚𝑣𝑖𝑛
∙ (ℎ𝐿 + 𝑐𝑝𝑣

∙ 𝑇𝑆𝐴𝑇) + 𝑚𝐼 ∙ ℎ𝑐𝐼
 (6.39) 

Z velikosti tepelného potenciálu a známých vstupních a výstupních teplot chladicí 

kapaliny je možné předběžně určit potřebný průtok chladicí kapaliny vztahem (6.40). 

 
𝑚𝑤 =

𝑄𝑠

𝑐𝑝𝑤
∙ (𝑇𝑘 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

)
 

(6.40) 

Množství zkondenzované páry je poté dáno vztahem (6.41). 

 
𝑚𝑘 =

𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ (𝑇𝑘 − 𝑇𝑤𝑖𝑛

) − 𝑚𝐼 ∙ 𝑐𝑝𝐼
∙ (𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑣𝑜𝑢𝑡

)

ℎ𝐿 + 𝑐𝑝𝑣
∙ (𝑇𝑆𝐴𝑇 − 𝑇𝑘)

 
(6.41) 

A následně se iteračně dopočítá potřebný hmotností průtok chladicí látky pro dosažení 

požadovaného množství zkondenzované páry. Výkon je poté iteračně dopočítán ze strany 

chladicí kapaliny rovnicí (5.23). 

Tab.  10 – Výkon výměníku a průtok chladicí kapaliny 

Latentní teplo páry 𝒉𝑳 = 𝐟(𝒑; 𝑸 = 𝟏) − 𝐟(𝒑; 𝑸 = 𝟎) 

Citelné teplo vzduchu 𝒉𝒄𝑰
= 𝒄𝒑𝑰

∙ (𝑻𝑺𝑨𝑻𝒊𝒏
) 

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Latentní teplo páry 𝒉𝐋 2 304,7 𝒌𝑱/𝒌𝒈 

Citelné teplo vzduchu 𝒉𝒄𝑰
 385,9 𝒌𝑱/𝒌𝒈 

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Tepelný potenciál směsi 𝑸𝒔 8,03 𝒌𝑾 

Hmotnostní tok chladicí kapaliny 𝒎𝒘 76 𝒌𝒈/𝒉𝒐𝒅 
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6.3 Volba rozstřikovací tryska 

 Rozstřikovací tryska je zařízení použité k distribuci chladicí kapaliny do 

kondenzačního zařízení. Volba trysky ovlivňuje velikost kondenzačního zařízení, a to jak 

výšku, tak i průměr nádoby. Kritéria pro volbu trysky jsou uvedena níže: 

• Materiál trysky: Tryska bude v zařízení vystavena vysokým teplotám a 

kondenzující páře. Z těchto důvodu je nutné zajistit materiál odolný vůči 

korozním podmínkám a zároveň materiál, který zajistí během celého průběhu 

experimentu stálé pracovní podmínky. Zvolený materiál vyhovující těmto 

požadavkům je nerezová ocel. 

• Velikost trysky: Velikost trysky je definována průtokem rozstřikované kapaliny, 

která byla předběžně určena bilančním výpočtem. 

• Typ rozstřiku: Na trhu je k dispozici široké rozmezí typů trysek s odlišným 

způsobem rozstřiku distribuované kapaliny. Pro tuto aplikaci je zvolen typ 

s rozstřikem plného kužele. Plný kužel zajišťuje ideální vyplnění celého 

prostoru kondenzační nádoby a zaručuje tak předpoklad o vyplnění kondenzační 

nádoby chladicí kapalinou. 

• Úhel rozstřiku: Úhel, pod kterým je chladicí látka rozstřikována, je podstatný 

při volbě průměru nádoby. Při volbě nevhodného úhlu by docházelo k tvorbě 

souvislé vrstvy kapaliny na stěnách nádoby, která by mohla ovlivnit výsledky 

měření. 

Dle těchto kritérií je pro tuto aplikaci zvolena tryska 490.403.1Y.CA od výrobce 

Hennlich. Pro tento typ trysky budou zároveň navrženy rozměry kondenzačního zařízení. 

6.4 Návrh kondenzačního zařízení 

6.4.1 Rozměry kondenzačního zařízení 

 Výška kondenzačního zařízení je ovlivněna třemi základními parametry. Jsou to 

vstupní rychlosti obou látek, velikost rozstřikovaných kapiček a potřebný čas setrvání 

kapičky v nádobě k dosažení zvolené bezrozměrné střední teploty 𝜃𝑚. Pro obě média lze 

odhadnout vstupní rychlost základním vztahem (6.42). 

Kde 𝑚 značí hmotností tok média, 𝜌 hustotu látky a 𝑆 průřez vstupního otvoru. 

 𝑣 =
𝑚

𝑆 ∙ 𝜌
 (6.42) 
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 Velikost rozstřikovaných kapiček je ovlivněna použitým typem trysky a pracovním 

tlakem chladicí kapaliny. Pro návrh zařízení je předpokládaná hodnota velikosti kapiček 

stanovena na 300 μm. Tato hodnota byla zvolena na základě dostupné literatury a také 

z volně dostupného měřícího listu, který je k dispozici na stránkách společnosti Hennlich. 

Tato hodnota byla následně ověřena měřením, které je popsáno v kapitole 7.1. 

 Určení časové konstanty vychází z experimentálně určené závislosti a blíže je tato 

problematika popsána v kapitole 5.2. Výpočet vychází z určení časové konstanty závislé 

na Fourierově čísle a průměru rozstřikovaných kapiček, kdy jsou obě tyto hodnoty určeny 

experimentálními metodami. Postup výpočtu výšky aktivní zóny kondenzační nádoby je 

uveden v Tab.  11. 

Tab.  11 – Postup výpočtu výšky kondenzační nádoby 

Průměr nádoby je zvolen dle typu trysky a také na základě polotovarů nabízených na trhu. 

Válcová část kondenzační nádoby je pro účely experimentu vyrobena z transparentního 

plexiskla. Rozměry kondenzační nádoby a dílčí výsledky výpočtů uvedených výše jsou v 

Tab.  12. 

 

Fourierovo číslo 𝑭𝒐 = −
𝐥𝐧(𝟏 − 𝜽𝒎

𝟐 )

𝝅𝟐
 

Časová konstanta 𝒕 =
𝝆𝒘 ∙ 𝒄𝒑𝒘

∙ 𝑹𝒊
𝟐 ∙ 𝑭𝒐

𝝀𝒘
 

Rychlost kapičky v čase t 

(𝒗𝒘)𝒛+𝒅𝒛 = 

𝝆𝒘 − 𝝆𝒗

𝝆𝒘
∙ 𝒈 ∙ 𝒕 −

𝟑

𝟒
∙ 𝒄𝑫 ∙

𝟏

𝑫𝒊
∙

𝝆𝒗

𝝆𝒘
∙ (𝐯𝐰 + 𝐯𝐯)𝟐 ∙ 𝒕 

Součinitel odporu 𝒄𝑫 ≈ 𝟐𝟕 ∙ 𝑹𝒆𝑫
−𝟎,𝟖𝟒

 

Reynoldsovo číslo 𝑹𝒆𝑫 =
𝟐 ∙ (𝒗𝒘 − 𝒗𝒗) ∙ 𝐑𝐢 ∙ 𝝆𝒗

𝜼𝒗
 

Výška aktivní zóny 

kondenzátoru 
𝒉𝒌 =

𝟏

𝟐
∙ ((𝒗𝒘)𝒛 + (𝒗𝒘)𝒛+𝒅𝒛) ∙ 𝒕 
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Tab.  12 – Výsledky návrhu kondenzační nádoby 

6.5 Objemový součinitel přestupu tepla 

 Objemový součinitel přestupu tepla je ukazatel množství předaného tepla v 1 𝑚3 

za změnu teploty chladicí kapaliny o 1 Kelvin. Při výpočtu je vycházeno ze vztahů pro 

výměníky tepla s teplosměnnou plochou s tím rozdílem, že je součinitel přestupu tepla 

vztažen na objem nádoby nikoliv na velikost teplosměnné plochy. Objemový součinitel 

přestupu tepla je dán vztahem (6.43). 

 
𝑘𝑉 =

𝑄𝑤

𝑉𝑘 ∙ Δ𝑇
 

(6.43) 

Rozdíl teplot je dán vztahem (6.44). 

 
𝑑𝑇 =

(𝑇𝑣𝑖𝑛
− 𝑇𝑘) + (𝑇𝑣𝑜𝑜𝑢𝑡

− 𝑇𝑤𝑖𝑛
)

2
 

(6.44) 

Velikost objemového součinitele přestupu tepla je pro hodnoty navržené v předešlých 

kapitolách rovna hodnotě 40 154 𝑾/𝒎𝟑 ∙ 𝑲. 

6.6 Analýza vlivů ovlivňujících proces sprchové kondenzace 

 V této kapitole je uvedena analýza vlivů jednotlivých parametrů na kondenzaci 

vodní páry ve sprchovém kondenzátoru. V prvním sloupci Tab.  13 jsou uvedeny 

analyzované parametry, ve třetím sloupci jsou uvedeny veličiny, na kterých je 

analyzovaný parametr závislý a ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny veličiny, které 

Název Symbol Hodnota Jednotka 

Fourierovo číslo 𝑭𝒐 0,24 − 

Čas setrvání kapičky v nádobě 𝒕 0,038 𝒔 

Výška aktivní zóny kondenzační nádoby 𝒉𝒌 0,77 𝒎 

Průměr kondenzační nádoby 𝒅𝒌 0,19 𝒎 

Kontaktní objem nádoby 𝑽𝒌 2,17.10-2 
𝒎𝟑 

Chladicí výkon 𝑸𝒘 8,03 𝒌𝑾 
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analyzovaný parametr ovlivňuje. V pátém sloupci je uvedená přibližná velikost vlivu 

analyzovaného parametru.  
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Tab.  13 – Citlivostní analýza 

  

Parametr Symbol Závislý na Vliv na Ovlivnění 

Průtok chladicí 

vody 
𝑚𝑤 

Koncentrace 

páry ve směsi 

Pracovní tlak 

chladicí vody 
+ 50 % 

Pracovní tlak 

chladicí vody 
𝑝𝑤 

Průtok chladicí 

vody 

Rozměry kapiček 200–350 μm 

Vstupní rychlost 

chladicí kapaliny 
 +50 % 

Rozměry kapiček 𝐷𝑖 
Pracovní tlak 

chladicí vody 

Potřebný čas 

setrvání kapičky 

v nádobě 

3 x 

Čas setrvání 

kapiček v nádobě 
𝑡 

Velikost 

kapiček 

Koncová rychlost 

kapiček → výška 

kondenzační 

nádoby 

2 x 

Vstupní rychlost 

chladicí kapaliny 
𝑣𝑤 

Pracovní tlak 

chladicí vody 
3 x 

Výkon výměníku 𝑄𝑤 
Parametry 

vstupní páry 

Objemový 

součinitel 

přestupu tepla 

V řádech 

jednotek až 

desítek kW 

Výška kondenzační 

nádoby 
ℎ𝐾 Parametr 𝜃𝑚 

Rozdíl teplot Δ𝑇 
Vstupní a 

výstupní teplota 
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6.6.1 Grafické znázornění  

V této podkapitole jsou uvedeny grafické závislosti vybraných parametrů z předchozí 

tabulky. Grafické závislosti jsou na Obr. 15 až Obr. 18. 

 

 

Obr. 15 – Vliv koncentrace páry ve směsi na průtoku chladicí vody a chladicího výkonu výměníku 

Obr. 16 – Vliv průtoku chladicí vody na počáteční rychlosti kapiček 
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Obr. 18 – Vliv výpočetního průměru kapiček na požadované době setrvání chladicí vody v kondenzátoru 

Obr. 17 – Vliv výpočetního průměru kapiček a počáteční rychlosti kapiček na výšce kondenzačního zařízení 
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6.7 Konstrukce kondenzačního zařízení 

 Experimentální zařízení je typu sprchový kondenzátor s protiproudým 

uspořádáním. Model kondenzátoru byl vytvořen v programu Autodesk Inventor a vychází 

z volně dostupných návrhů. 3D model zařízení spolu s fotografií reálného zařízení je na 

Obr. 20. Kondenzátor byl vyroben v laboratořích ČVUT na Julisce. Takto vyrobené 

zařízení je vhodné pouze pro laboratorní účely, jak svojí konstrukcí, tak velikostí zařízení. 

6.7.1 Rozměry zařízení 

 Rozměry kondenzačního zařízení vycházejí z bilančního výpočtu a návrhu zařízení 

uvedeného v kapitole 6 Návrh experimentálního sprchového kondenzátoru. Hlavní část 

zařízení je válcová nádoba vyrobená z plexiskla o vnitřním průměru 190 mm a výšce 

1000 mm. 

6.7.2 Materiál 

 Hlavní válcová nádoba je z důvodu vizuálního pozorování experimentu vyrobena 

z čirého plexiskla s tepelnou odolností nad 80 °C. V průmyslové aplikaci by válcová část 

byla vyrobena z nerezové oceli. Další komponenty použité v experimentálním zařízení 

jsou vyrobeny z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304). 

6.7.3 Měřící soustava 

 Sprchový kondenzátor je v laboratořích ČVUT na Julisce zapojen k vyvíječi páry o 

příkonu 18 kW. Samotné zařízení je osazeno termočlánky a manometrem, které jsou 

potřebné pro vyhodnocení výsledků měření a blíže jsou popsány v Tab.  14. Termočlánky 

jsou osazeny na vstupních a výstupních trubkách, manometr je osazen na přívodu chladicí 

vody pro regulaci průtoku kapaliny. Výstup kondenzátu je zachycován do nádoby a po 

ukončení experimentu zvážen. Schéma měřící soustavy je na Obr. 19. 
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Tab.  14 – Prvky měřící soustavy 

Značka Měřící prvek Veličina a jednotka Měřený člen 

TC1 Termočlánek Teplota [°C] Chladicí voda 

TC2 Termočlánek Teplota [°C] Směs páry a vzduchu (vstup) 

TC3 Termočlánek Teplota [°C] Směs páry a vzduchu (výstup) 

TC4 Termočlánek Teplota [°C] Kondenzát 

P1 Manometr Tlak [Pa] Chladicí voda 

P2 Manometr Tlak [Pa] Směs páry a vzduchu (vstup) 

W Váha Hmotnost [kg] Kondenzát 

Obr. 19 – Schéma měřící soustavy 
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6.7.4 Nosná konstrukce 

 Nosná konstrukce zařízení je vyrobena z hliníkových profilů firmy Alutec. 

Hliníkové profily Alutec zajišťují jednoduchou a stabilní skladbu s vysokou nosností. 

Samotný kondenzátor je uložen na konstrukci volně a zajištěn čtyřmi západkami. 

  

 

  

Obr. 20 – 3D vizualizace a reálná podoba kondenzačního zařízení 
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7 Experimentální část 

 Tato kapitola se zabývá postupem a vyhodnocením experimentálního měření 

kondenzace čisté vodní páry a vodní páry za přítomnosti vzduchu. Měření probíhalo na 

navrženém experimentálním kondenzátoru. Vodní pára byla pro experimentální účely 

generována pomocí parního vyvíječe a vzduch byl přiváděn do zařízení pomocí 

kompresoru. Celé měření probíhalo v laboratořích ČVUT na Julisce. Okrajové podmínky 

měření jsou uvedeny v Tab.  15. Tlak a teplota okolí je uvedena jako přibližná hodnota, 

kolem které se hodnoty během měření pohybovaly.  

Tab.  15 – Okrajové podmínky měření 

 Cílem experimentů s čistou parou je ověření teoretického modelu vytvořeného pro 

návrh sprchového kondenzátoru. Teoretický model platí pro kondenzaci čisté vodní páry 

a pro potřeby experimentu s kondenzací směsi vodní páry a vzduchu musel být upraven. 

Úprava spočívala v zavedení odlišných teplot na vstupu a výstupu z kondenzačního 

zařízení pro směs vodní páry a vzduchu. Experimenty probíhající se směsí vodní páry a 

vzduchu mají za cíl určit velikost vlivu inertního plynu na proces přestupu tepla a hmoty 

a velikost odchylky od navrženého teoretického modelu. 

  

Tlak okolí 𝒑𝒐𝒌 𝑻𝒐𝒓𝒓 750 

Teplota okolí 𝑻𝒐𝒌 °𝑪 16 

Výška aktivní zóny kondenzátoru 𝒉𝒌 𝒎𝒎 560 

Průměr kondenzační nádoby 𝑫𝒌 𝒎𝒎 190 

Tryska − − 
490.403.1Y.CA 
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7.1 Měření průměru rozstřikovaných kapiček 

Měření průměru rozstřikovaných kapiček bylo provedeno na zařízení Spraytec, 

které se nachází v laboratořích ČVUT na Julisce. Ilustrační obrázek zařízení je na          

Obr. 21. 

 Zařízení Spraytec využívá pro měření distribuce velikosti kapiček techniku laserové 

difrakce světla, která spočívá v prozáření měřených částic laserem a získáním difrakčního 

obrazce. Samotné měření probíhalo přímo na kondenzačním zařízení, které bylo navíc 

osazeno jednotkou s HeNe laserem a detektorem s křemíkovými diodami. [13] 

 Průběh měření je zaznamenán jako soubor dat, který je možné vyhodnotit například 

v programu Excel. Na Obr. 22, Obr. 23 a Obr. 24 jsou graficky znázorněny průběhy 

měření pro jednotlivé pracovní tlaky chladicí kapaliny. 

 

Obr. 21 – Zařízení Spraytec [13] 
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Obr. 22 – Průběh měření průměru kapiček pro tlak 2 Bar 

Obr. 23 – Průběh měření průměru kapiček pro tlak 3 Bar 
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7.1.1 Vyhodnocení měření  

 Zaznamenané hodnoty měření byly vyhodnoceny pomocí funkce medián. Výsledky 

z měření jsou uvedeny v Tab.  16. Pro zjednodušení byla vyhodnocená data zaokrouhlena 

a pro výpočet vzata data uvedená ve sloupci Výpočtový průměr. 

Tab.  16 – Výpočtové průměru kapiček 

  

Pracovní tlak (Bar) Medián kapiček (μm) Výpočtový průměr 

(μm) 

2 
216,6 215 

3 
248,1 250 

4 
298,8 300 

Obr. 24 – Průběh měření průměru kapiček pro tlak 4 Bar 
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7.2 Kondenzace čisté páry 

 Měření s čistou parou probíhalo dle schématu na Obr. 19 s tím rozdílem, že do 

zařízení byla přiváděna pouze čistá vodní pára na mezi sytosti. Měření bylo provedeno 

pro 3 různé pracovní tlaky chladicí kapaliny, pro které bylo provedeno měření rozstřiku 

uvedené v kap. 7.1. Pracovní tlak 4 bary byl zvolen na základě bilančního výpočtu, další 

2 pracovní tlaky byly zvoleny pro ověření teoretického modelu. Tlaková ztráta 

v kondenzátoru je ve výpočtu zanedbána, jelikož zařízení pracovalo při atmosférickém 

tlaku. Nezkondenzovaná pára byla odváděna do okolí a kondenzát byl zachytáván do 

měřící nádrže. Naměřené hodnoty pro čistou páru jsou uvedeny v Tab.  17. 

Tab.  17 – Naměřená data kondenzace čisté vodní páry 

  

 Měření 

1 2 3 4 5 6 

Pracovní tlak ch. v. 𝒑𝒘 𝑩𝒂𝒓 2 3 3,8 3,8 3,8 4 

Průtok chladicí vody 𝒎𝒘 𝒌𝒈/𝒉 54,6 67,2 78,8 78,8 78,8 86,3 

Průměr kapiček 𝑫𝒊 𝝁𝒎 220 250 300 300 300 300 

Teplota chladicí 

vody 
𝑻𝒘𝒊𝒏

 °𝑪 17 17 17 17 17 14,9 

Teplota kondenzátu 𝑻𝒌 °𝑪 96,9 88,8 82,1 87,1 89,6 80,5 

Průtok páry na 

vstupu 
𝒎𝒗𝒊𝒏

 𝒌𝒈/𝒉 11,8 11,8 11,8 15,2 17,9 11,2 

Teplota páry na 

vstupu 
𝑻𝒗𝒊𝒏

 °𝑪 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 

Teplota páry na 

výstupu 
𝑻𝒗𝒐𝒖𝒕

 °𝑪 96,2 87,9 80,5 95,1 99,4 60,0 

Zkondenzovaná pára 𝒎𝐤 𝒌𝒈/𝒉 9,3 10,5 10,5 14,3 17,9 10,1 
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7.2.1 Vyhodnocení měření kondenzace čisté páry 

 Základním vyhodnocovacím parametrem je výkon výměníku určený z chladicí 

strany zařízení. Tento parametr je zvolen z důvodu dobré přesnosti vyhodnocení, jelikož 

výpočet vychází pouze z naměřených dat a tabulkově určených konstant. Výkon 

kondenzátoru je dán průtokem chladicí vody, množstvím zkondenzované páry a změnou 

teploty pracovních médií. Druhým porovnávacím parametrem je objemový součinitel 

přestupu tepla, který je vhodný pro porovnání různých sprchových výměníků tepla. 

 Výpočet rozdílu teplot 𝑑𝑇 dle rovnice (6.44) musí být upraven zavedením rovnosti 

mezi vstupní a výstupní teplotou páry. Tuto opravu je nutné zavést, jelikož při kondenzaci 

čisté páry by dle teorie nemělo docházet ke snížení parciálního tlaku a tím poklesu teploty 

sytosti. K částečnému poklesu výstupní teploty by mohlo dojít pouze snížením 

pracovního tlaku plynu, například tlakovou ztrátou v tlakově těsném výměníku. Změna 

by však dle předpokladů neměla být větší něž pár stupňů Celsia. Změna teploty v měřícím 

místě byla však výrazně větší. Z tohoto důvodu byla teplota výstupního plynu určena 

pomocí zákona o parciálních tlacích, kdy složení výstupní směsi bylo určeno odečtením 

množství zkondenzované páry. Výstupní teplota páry je zde uvedena pouze orientačně a 

do výpočtu není zahrnuta. Chyba ve výstupní teplotě plynu byla nejspíše způsobena 

přisáváním okolní vzduchu, jelikož válcová nádoba nebyla v horní části pevně připojena 

k přírubě. Výsledky uvedené v Tab.  18 jsou vyhodnoceny s ohledem na tuto 

problematiku. 

Tab.  18 – Vyhodnocení dat kondenzace čisté páry 

  

 Měření 

1 2 3 4 5 6 

Chladicí 

výkon 
𝑸𝒘 𝒌𝑾 9,08 10,04 10,31 12,42 14,21 10,74 

Rozdíl teplot 𝒅𝑻 𝑲 43,2 47,2 50,6 48,1 46,8 52,4 

Objemový 

souč. př. tepla 
𝒌𝑽 𝑾/𝒎𝟑. 𝑲 13253 13391 12843 16280 19124 12912 
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7.3 Kondenzace směsi vodní páry a vzduchu 

 Měření kondenzace směsi vodní páry a vzduchu má za cíl určení velikosti vlivu 

různých koncentrací inertního plynu ve směsi s vodní parou na kondenzaci vodní páry. 

Měření probíhalo dle schématu uvedeného na Obr. 19. Vzduch byl přímo přiváděn do 

proudu vodní páry pomocí T – kusu a uzavíracího ventilu. Průtok přimíchávaného 

vzduchu byl regulován pomocí ručního ventilu a nastavován na rotametru. Vzduch byl 

do systému přiváděn na teplotě okolí, čímž vznikla teplotní ztráta z důvodu nutného ohřátí 

vzduchu na teplotu sytosti pro daný parciální tlak páry. Ohřev vzduchu probíhal před 

vstupem do kondenzační nádoby a tato ztráta byla ve výpočtu zahrnuta snížením vstupní 

teploty směsi do zařízení. Tlakové ztráty jako v předešlém případě nebyly zahrnuty. 

Údaje uvedené v Tab.  19 jsou průměrné hodnoty 3 měření pro jednotlivé průtoky 

vzduchu. 

Tab.  19 – Naměřená data kondenzace směsi vodní páry a vzduchu 

  

 Měření 

1 2 3 4 

Pracovní tlak ch. v. 𝒑𝒘 𝑩𝒂𝒓 4 4 4 4 

Průtok chladicí vody 𝒎𝒘 𝒌𝒈/𝒉 86,3 86,3 86,3 86,3 

Průměr kapiček 𝑫𝒊 𝝁𝒎 300 300 300 300 

Teplota chladicí vody 𝑻𝒘𝒊𝒏
 °𝑪 14,9 14,9 14,9 14,9 

Teplota kondenzátu 𝑻𝒌 °𝑪 76,8 75,5 74,4 73,4 

Průtok páry na vstupu 𝒎𝒗𝒊𝒏
 𝒌𝒈/𝒉 11,2 11,2 11,2 11,2 

Teplota směsi na 

vstupu 
𝑻𝒗𝒊𝒏

 °𝑪 97,0 95,5 93,6 92,0 

Teplota směsi na 

výstupu 
𝑻𝒗𝒐𝒖𝒕

 °𝑪 62,2 61 60,2 59,9 

Průtok vzduchu 𝒎𝒂 𝒌𝒈/𝒉 1,77 2,9 4,39 5,78 

Zkondenzovaná pára 𝒎𝒗𝒌
 𝒌𝒈/𝒉 9,96 10,05 9,88 8,99 
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7.3.1 Postup vyhodnocení 

 Měření a vyhodnocení kondenzace čisté páry bylo provedeno pro ověření 

funkčnosti teoretického modelu a  ke zjištění nepřesnosti modelu vůči měření. Po ověření 

teoretického modelu bylo provedeno měření kondenzace směsi vodní páry a vzduchu pro 

různé hmotnostní koncentrace vzduchu. 

Výkon výměníku je určen rovnicí (7.45). 

 𝑄𝑤 = (𝑚𝑤 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑐𝑝𝑤
∙ 𝑇𝑘 − 𝑚𝑤 ∙ 𝑐𝑝𝑤

∙ 𝑇𝑤𝑖𝑛
 (7.45) 

Rozměry kondenzační nádoby jsou uvedeny v okrajových podmínkách měření v úvodu 

kapitoly. Kondenzační objem byl stanoven pomocí vztahu (7.46) pro objem válce. 

 
𝑉 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑘
2 

4
∙ ℎ𝑘 

(7.46) 

Pro výpočet teplotního rozdílu je použit vztah (7.47). 

 
𝑑𝑇 =

(𝑇𝑣𝑖𝑛
− 𝑇𝑘) + (𝑇𝑣𝑜𝑢𝑡

− 𝑇𝑤𝑖𝑛
)

2
 

(7.47) 

Objemový součinitel přestupu tepla je určen vztahem (7.48). 

 
𝑘𝑉 =

𝑄𝑤

𝑉 ∙ 𝑑𝑇
 

(7.48) 

7.3.2 Vyhodnocení naměřených dat kondenzace směsi vodní páry a vzduchu 

 Jak je uvedeno v kapitole 7.2, naměřená data jsou vyhodnocena pomocí dvou 

parametrů. Jedním z nich je chladicí výkon výměníku a druhým je objemový součinitel 

přestupu tepla. Přesnost vyhodnocení chladicího výkonu výměníku tepla je ovlivněna 

pouze nepřesností měřících zařízení, a proto je tento parametr pro vyhodnocení a 

porovnání nejpřesnější variantou. Objemový součinitel přestupu tepla je závislý na 

přesnosti měření, ale také na přesnosti zvolené metody vyhodnocovaní rozdílu teplot. 

Teplota vstupní páry byla přímo měřena v přívodním potrubí do kondenzátoru pomocí 

termočlánku se známou odchylkou měření, obdobným způsobem byla měřena vstupní 

teplota chladicí kapaliny. Teplota kondenzátu byla měřena v odběrové nádobě. Výstupní 

teplota nezkondenzované směsi vodní páry a vzduchu je pro měření pouze orientační. 

Teplotu nebylo možné přesně měřit, jako v případě kondenzace čisté páry. 
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 Vyhodnocení měřených dat kondenzace směsi vodní páry a vzduchu je uvedeno v 

Tab.  20. Při vyhodnocování rozdílu teplot 𝑑𝑇 nastal obdobný problém s výstupní 

teplotou nezkondenzované páry jako v předchozí kapitole. Výstupní teplota je pro 

vyhodnocení určena teoreticky z množství zkondenzované páry ze směsi. Tato hodnota 

je určena nárůstem hmotnosti chladicí kapaliny na výstupu ze zařízení. Určení výstupní 

teploty směsi se poté řídí Daltonovým zákonem o parciálních tlacích. Předpokladem bude 

stav sytosti páry výstupního plynu.  

Tab.  20 – Vyhodnocení dat kondenzace směsi páry a vzduchu 

Z výsledků vyhodnocení je patrný pokles chladicího výkonu v závislosti s rostoucí 

koncentrací vzduchu ve směsi. Zde je možné jednoznačně konstatovat, že chování tohoto 

parametru probíhá dle předpokladu. Vyhodnocení objemového součinitele přestupu se již 

dle předpokladu nechová, jelikož s rostoucí koncentrací vzduchu ve směsi by objemový 

součinitel přestupu tepla měl klesat. Tato nepřesnost může být způsobena pouze 

vyhodnocením rozdílu teplot, kdy mohla být nesprávně určena výstupní teplota páry, 

která je dopočítávána z množství zkondenzované páry a nebere v potaz ochlazení média 

chladicí kapalinou, případně tlakovou ztrátu. Na Obr. 25 je zobrazena grafická závislost 

chladicího výkonu zařízení na koncentraci vzduchu ve směsi vodní páry a vzduchu. 

  

 Měření 

1 2 3 4 

Koncentrace vzduchu 𝒄𝑰 𝒉𝒎. % 13,7 20,6 28,2 34,3 

Chladicí výkon 𝑸𝒘 𝒌𝑾 10,27 10,16 9,97 9,50 

Rozdíl teplot 𝒅𝑻 𝑲 44,0 40,8 38,6 40,4 

Objemový souč. př. tepla 𝒌𝑽 𝑾/𝒎𝟑. 𝑲 14 691 15 684 16 264 14 824 
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Obr. 25 – Závislost změřeného chladicího výkonu zařízení na koncentraci vzduchu v kondenzující směsi 
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8 Porovnání naměřených dat s teoretickým 

modelem 

 V této kapitole je uvedeno porovnání výsledků vyhodnocení experimentálně 

naměřených dat s výsledky z teoretického modelu. 

8.1 Porovnání výsledků kondenzace čisté páry 

8.1.1 Chladicího výkon výměníku pro čistou páru 

 Chladicí výkon výměníku je nejpřesnějším porovnávacím parametrem pro 

vyhodnocení naměřených a teoreticky určených dat, jelikož výpočet vychází přímo 

z naměřených dat a není zatížen chybou vyhodnocovací metody, která nemusí přímo 

popisovat průběh kondenzace. V Tab.  21 jsou uvedeny výsledky vyhodnocení pro 

kondenzaci čisté páry, na Obr. 26 je uvedeno grafické znázornění. 

Tab.  21 – Porovnání chladicího výkonu pro čistou páru 

  

Chladicí výkon výměníku 

Měření 

1 2 3 4 5 6 

Měření 

𝑸𝒘 𝒌𝑾 

9,08 10,04 10,31 12,42 14,21 10,74 

Teorie 8,90 9,84 10,41 10,53 10,63 11,73 

Rozdíl vyhodnocení − % - 2 - 2 + 1 - 18 - 34 + 8 
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 Při porovnání měření 1, 2, 3 a 6 je dosažena relativně vysoká přesnost teoretického 

modelu vůči naměřeným datům. Odchylka vyhodnocených dat může být způsobena 

nepřesností měření zkondenzovaného množství páry, které bylo vyhodnocováno pomocí 

sběrné nádrže, přesné váhy a průtoku chladicí vody změřené před experimentem. 

Odchylka může být také způsobena měřením teploty kondenzátu, jelikož teplota byla 

měřena ve sběrné nádrži, kde mohlo docházet k ochlazení kondenzátu.  

 Při vyhodnocení měření 4 a 5 došlo k náhlému nárůstu chladicího výkonu zařízení, 

což bylo způsobeno výrazným zvýšením množství zkondenzované páry při měření. 

Množství zkondenzované páry mohlo být ovlivněno velikostí Reynoldsova čísla, jelikož 

při těchto měřeních byl výrazně zvýšen průtok páry, což mohlo mít za následek ovlivnění 

turbulentního proudění páry uvnitř nádoby. Tento jev byl při experimentu pozorován, ale 

ve výpočtu Reynoldsova čísla dle zvolené metody nebyl zaznamenán. 

 Pro porovnání je uveden další graf (Obr. 27), který umožňuje odhad přesnosti 

zařízení a vyhodnocovací metody pro různé výkony zařízení. Červeně jsou označeny 

měření 4 a 5. 

  

Obr. 26 – Porovnání chladicího výkonu výměníku pro čistou páru 
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8.1.2 Objemový součinitel přestupu tepla pro čistou páru 

 Objemový součinitel přestupu tepla je dalším porovnávacím parametrem, obecně 

použitelný pro všechny kontaktní výměníky tepla. Tento parametr je závislý na 

vyhodnocení chladicího výkonu zařízení a na metodě vyhodnocení rozdílu teplot.               

V Tab.  22 je uvedeno číselné porovnání výsledků pro čistou páru, na Obr. 28 je grafické 

znázornění těchto výsledků. 

Tab.  22 – Porovnání objemového součinitele přestupu tepla pro čistou páru 

Objemový součinitel 

přestupu tepla 

Měření 

1 2 3 4 5 6 

Měření 

𝒌𝑽 
𝑾

/𝒎𝟑. 𝑲 

13 253 13 391 12 843 16 280 19 124 12 912 

Teorie 13 598 13 779 13 561 13 825 14 045 14 935 

Rozdíl 

vyhodnocení 
− % + 3 + 3 + 5 - 18 - 36 + 14 

Obr. 27 – Průběh chladicího výkonu zařízení pro čistou páru 
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Vyhodnocení vychází z určeného chladicího výkonu výměníku a použité metody 

vyhodnocení rozdílu teplot. I pro tento parametr je výsledná přesnost modelu dostačující. 

Problematika ohledně měření 4 a 5 je probrána výše. 

 Závěrem lze konstatovat, že dle vyhodnocených dat pro nižší průtok páry byl 

teoretický model pro kondenzaci čisté vodní páry navržen správně s pouze minimální 

odchylkou, která je v mezích přesnosti měřících zařízení. 

  

Obr. 28 – Porovnání objemového součinitele přestupu tepla pro čistou páru 
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8.2 Porovnání výsledků kondenzace směsi vodní páry a 

vzduchu 

8.2.1 Chladicí výkon výměníku 

 Obdobně, jako v kapitole 8.1.1, je v této kapitole provedeno vyhodnocení 

naměřených dat kondenzace směsi vodní páry a vzduchu pomocí chladicího výkonu 

zařízení. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v Tab.  23. 

 Grafické zobrazení výsledků je na Obr. 29 a pro odhad výsledků pro jiné výkony je 

zobrazen na Obr. 30. Nulté měření v Tab.  23 je pro kondenzaci čisté páry při stejném 

průtoku chladicí vody a stejném průtoku napájecí vody do vyvíječe páry. Toto měření je 

zde uvedeno pro porovnání výsledků experimentů a vyhodnocení kondenzace čisté vodní 

páry a kondenzace směsi vodní páry a vzduchu. 

Tab.  23 – Porovnání chladicího výkonu výměníku pro kondenzaci směsi vodní páry a vzduchu 

Chladicí výkon výměníku Měření 

0 1 2 3 4 

Koncentrace 

vzduchu 
𝒄𝑰 𝒉𝒎. % 0 13,7 20,6 28,2 34,3 

Měření 

𝑸𝒘 𝒌𝑾 

10,74 10,27 10,16 9,97 9,50 

Teorie 11,32 11,05 10,89 10,72 10,55 

Rozdíl vyhodnocení − % + 5 + 7 + 7 + 7 + 10 
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Z grafického znázornění je patrné, že chladicí výkon výměníku určený experimentálním 

měřením pracoval s nižší účinností než předpokládala teorie. Průměrná odchylka oproti 

teorii je 7 %. Zároveň lze konstatovat, že výkonnostní průběh v závislosti na koncentraci 

vzduchu v kondenzující směsi probíhá dle předpokladu.  

 

  

Obr. 29 – Porovnání chladicího výkonu výměníku pro kondenzaci směsi vodní páry a vzduchu 

Obr. 30 – Průběh chladicího výkonu zařízení pro směs vodní páry a vzduchu 
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8.2.2 Objemový součinitel přestupu tepla 

 Výsledky vyhodnocení objemového součinitele přestupu tepla pro kondenzaci 

směsi vodní páry a vzduchu jsou uvedeny v  Tab.  24. Na Obr. 31 je graficky znázorněno 

porovnání těchto výsledků pro různé koncentrace vzduchu a stejné průtoky vodní páry. 

Tab.  24 – Porovnání objemového součinitele přestupu tepla 

V této části vyhodnocení je již značná nepřesnost modelu vůči vyhodnocení naměřených 

dat. Průměrná odchylka z měření 1 až 4 tvoří 22 %. I přesto se model chová dle celkových 

předpokladů, jelikož vliv inertního plynu v přítomnosti kodenzace vodní páry byl do 

modelu zahrnut pouze teplotami na vstupu a výstupu z kondenzační nádoby a celkově by 

Množství zkondenzované páry Měření 

0 1 2 3 4 

Koncentrace 

vzduchu 
𝒄𝑰 𝒉𝒎. % 0 13,7 20,6 28,2 34,3 

Měření 

𝒌𝒗 
𝑾

/𝒎𝟑. 𝑲 

12 936 14 691 15 684 16 264 14 824 

Teorie 13 999 18 567 19 249 20 123 20 543 

Rozdíl vyhodnocení − % + 8 + 21 + 19 + 19 + 28 

Obr. 31 – Porovnání objemového součinitele přestupu tepla pro kondenzaci směsi vodní páry a vzduchu 
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experimentální zařízení mělo pracovat s nižší účinností než předpokládá teoretický 

model.   
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9 Návrh sprchového kondenzátoru pro CCS 

technologii 

 Vyhodnocení experimentálního měření a porovnání výsledků s teoretickým 

modelem mělo za účel určit přesnost navrženého modelu, který by dále sloužil pro 

předběžný návrh sprchového kondenzátoru pro experimentální fluidní kotel umístěný 

v laboratořích ČVUT. Tento kondenzátor by sloužil k záchytu CO2 ze spalin 

v konfiguraci se spalovací metodou „oxyfuel“. 

9.1 CCS technologie pro „Oxyfuel“ spalování 

 Metoda „oxyfuel“ spalování není příliš odlišná od klasické metody spalování paliva 

v nynějších elektrárenských blocích. Zásadním rozdílem je využití téměř čistého kyslíku 

jako spalovacího okysličovadla přiváděného do spalovací komory. Tato metoda spalování 

je vhodná pro použití u kotlů s tzv. fluidním ložem, kdy spolu s okysličovadlem jsou do 

spalovací komory přiváděny recirkulované spaliny, které slouží k ohřátí okysličovadla a 

zároveň k dosažení fluidní vrstvy. Fluidní vrstva vytváří velmi dobré podmínky pro 

spalovací proces z pohledu promíchání okysličovadla a paliva. [14, 15] 

Výhody „oxyfuel“ spalování ve fluidní vrstvě: 

• Recirkulace spalin → nižší měrné emise na spálení 1 kg paliva 

• Fluidní vrstva → odsíření pomocí suché aditivní metody 

• Možnost spalování méně výhřevných paliv 

• „Oxyfuel“ spalování → nízká koncentrace NOx ve spalinách 

Nevýhody: 

• Investiční a provozní náklady → výroba téměř čistého kyslíku  

• Vyšší nároky na provoz, údržbu a obsluhu 

Na Obr. 32 je uvedena varianta uspořádání metody „oxyfuel“ spalování se zařazením 

výměníku tepla na konci spalinového tahu pro kondenzaci vodní páry z proudu spalin.  
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 Prvním zařízením na Obr. 32 je generátor kyslíku (Air separation) sloužící 

k separaci kyslíku ze vzduchu. Toto zařízení je provozně i investičně velice náročné           

a právě z ekonomických důvod nejsou tato zařízení momentálně běžně užívána 

v energetických systémech. Jednou z hlavních výhod použití kyslíku pro spalování je 

zamezení tvorby promptních a termických oxidů dusíku. [16] 

 Dalším v pořadí je spalovací zařízení. Do budoucna se jeví jako nejvhodnější 

kombinace metody „oxyfuel“ spalování s technologií fluidního spalování tuhých paliv. 

Takovéto spalovací zařízení umožňuje maximální využití recirkulovaných spalin, jak pro 

dosažení fluidní vrstvy, tak i pro částečné dosušení paliva a také pro ohřev okysličovadla. 

Další výhodnou fluidního spalování je možnost využití suché aditivní metody odsiřování 

přímo ve spalovací komoře. [14] 

 Za spalovacím zařízením bývá většinou umístěno zařízení na odloučení tuhých 

znečišťujících látek. Tato zařízení mohou pracovat na různých principech jako jsou 

elektrostatické síly, odstředivé síly, gravitační depozice případně na principu klasických 

pevných filtrů. Tato zařízení jsou vždy dimenzována dle druhu použitého paliva                    

a požadované čistoty spalin. Účinnost takovýchto zařízení se běžně pohybuje v rozmezí   

90–95 %, jsou ale také zařízení dosahující účinnosti až 99 %. [17] 

 Na Obr. 32 je za odlučovacím zařízením tuhých znečišťujících látek umístěno 

odsiřovací zařízení. Je to jedna z variant uspořádání takovéhoto systému a její volba se 

Obr. 32 – „Oxyfuel“ spalování se zařazenou CCS technologií [17] 
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odvíjí od chemického složení použitého paliva a typu použitého spalovacího zařízení. 

Metoda odsíření na obrázku využívá mokré vápencové vypírky. Pro fluidní kotle je 

možné využít variantu suché aditivní metody, která je jednodušší a výrazně levnější 

variantou odsiřování spalin. Aditivum, nejčastěji vápno, je přiváděno přímo do spalovací 

komory, kde právě díky fluidní vrstvě dochází k velmi dobrému promíchání 

interagujících látek. Při běžných provozních stavech dosahuje suchá aditivní metoda 

účinnost přibližně 60 %. Primárním opatřením proti tvorbě SOx ale stále zůstává volba 

méně sirnatých paliv. [18] 

 Posledním zařízením pro dočištění spalin na Obr. 32 je kondenzační zařízení 

(Cooler and condenser) sloužící ke kondenzaci vodní páry ze spalin a odvod téměř čistého 

plynu CO2 pro uskladnění, případně pro další využití v průmyslu. Možné varianty 

kondenzačních zařízení jsou probrány v kapitole 3. Primárním účelem těchto zařízení je 

kondenzace vodní páry ze spalin, avšak zařízení mají značný potenciál i pro další účely. 

Výstupní teplota kondenzátu se dle návrhu kondenzačního zařízení může pohybovat 

v rozmezí 70–90 °C. Voda s takto vysokou teplotou má potenciál pro další energetické 

využití, jako je ohřev napájecí vody nebo ohřev vratné vody z centrálního zásobování 

teplem. Je nutné podotknout, že využití tepla není primárním účelem tohoto typu zařízení, 

tím je kondenzace vodní páry a odstranění dalších nežádoucích látek pro co nejvyšší 

čistotu výstupního plynu. Dalším vedlejším efektem může být dodatečnéodsíření spalin 

v závislosti na chemickém složení použité vody a přidaných aditiv. 

9.2 Návrh sprchového kondenzátoru pro fluidní kotel 

s „oxyfuel“ spalováním 

 V této kapitole je uvedený návrh sprchového kondenzátoru pro kondenzaci vodní 

páry ze spalin na konci spalinovodu fluidního kotle umístěného v laboratořích ČVUT pro 

referenční palivo zadané vedoucím diplomové práce. Toto zařízení je na Obr. 32 

označeno „Cooler and condenser“. 

9.2.1 Vstupní parametry návrhu 

 Použitým referenčním palivem je štěpka s výhřevností 9,1 MJ/kg a vlhkostí 45 %. 

Pro toto palivo bylo provedeno měření a vyhodnocení spalin, které bylo dodáno pro účely 

této diplomové práce vedoucím. Výsledky vyhodnocení jsou uvedeny v Tab.  25.  
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Tab.  25 – Složení spalin 

Další parametry pro výpočet sprchového kondenzátoru jsou uvedeny v Tab.  26. 

Tab.  26 – Parametry spalin 

9.2.2 Bilanční návrh zařízení 

 Předběžný návrh sprchového kondenzátoru i s výsledky je uveden v Tab.  27. 

Podrobný postup návrhu s použitými vztahy byl probrán v kapitole 6.4, v Tab.  27 jsou 

uvedeny pouze základní výpočetní vztahy, zvolené vstupní parametry a výsledky 

předběžného návrhu. 

 Stavové veličiny spalin a chladicí vody jsou určeny pomocí programu Coolprop. 

Teplota chladicí vody na vstupu je předběžně zvolena na 15 °C, pro další návrh je nutné 

provést měření na daném místě instalace. Na základě bilančního výpočtu pro průtok 

Objem oxidu uhličitého 𝑶𝑪𝑶𝟐
 𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 0,5113 

Objem oxidu siřičitého 𝑶𝑺𝑶𝟐
 𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 0 

Objem oxidu dusíku 𝑶𝑵𝑶𝟐
 𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 0,0011 

Objem vzácných plynů 𝑶𝑨𝒓 𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 0 

Objem suchých spalin 𝑶𝑺𝑺 𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 0,5125 

Objem vodní páry ve 

spalinách 
𝑶𝑽−𝑯𝟐𝑶 

𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 
0,9765 

Objem vlhkých spalin 𝑶𝑽𝑺 𝑵𝒎𝟑/𝒌𝒈 1,4890 

Hustota suchých spalin 𝑫𝑺𝑺 𝒌𝒈/𝑵𝒎𝟑 1,9753 

Hustota vlhkých spalin 𝑫𝑽𝑺 𝒌𝒈/𝑵𝒎𝟑 1,2083 

Průtok spalin − 𝑵𝒎𝟑/𝒉𝒐𝒅 20 

Teplota spalin 𝑻𝒗𝒊𝒏
 °𝑪 100 

Průtok spalin 𝒎𝑭𝑮 𝒌𝒈/𝒉𝒐𝒅 24,07 

Hmotnostní koncentrace CO2 𝒄𝑪𝑶𝟐
 % 

34,3 

Hmotnostní koncentrace H2O 𝒄𝑯𝟐𝑶 % 
65,6 
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chladicí kapaliny byla zvolena tryska od společnosti Hennlich. Pro tuto trysku je nutné 

provést měření průměru rozstřikovaných kapiček pro určený průtok chladicí kapaliny. 

Hodnota průměru kapiček uvedená v Tab.  27 je pouze odhadnuta na základě 

provedeného měření v kapitole 7.1. 

Tab.  27 – Předběžný návrh sprchového kondenzátoru pro fluidní kotel 

Výkon 

výměníku 

𝑸𝒗 = 𝒎𝒗𝒊𝒏
∙ (𝒉𝑳 + 𝒄𝒑𝒗

∙ 𝑻𝒗𝒊𝒏
) + 𝒎𝑪𝑶𝟐

∙ 𝒄𝒑𝑪𝑶𝟐
∙ 𝑻𝒗𝒊𝒏

 
10,2 𝒌𝑾 

 𝒉𝑳 = 𝒇(𝒑; 𝑻) 2 253,9 𝒌𝑱/𝒌𝒈 

 
𝒄𝒑𝑪𝑶𝟐

= 𝒇(𝒑; 𝑻) 
0,92 

𝒌𝑱

/𝒌𝒈. 𝑲 

 𝑻𝒗𝒐𝒖𝒕
 20 °𝑪 

Průtok chl. 

vody 
𝒎𝒘 =

𝑸𝒔 − 𝜼 ∙ 𝒎𝒗𝒊𝒏
∙ 𝒄𝒑𝒘

∙ 𝑻𝒌

𝒄𝒑𝒘
∙ (𝑻𝒌 − 𝑻𝒘𝒊𝒏

)
 70,3 𝒌𝒈/𝒉𝒐𝒅 

 𝑻𝒌 =

𝒑ř𝒆𝒅𝒑𝒐𝒌𝒍á𝒅𝒂𝒏á 𝒕𝒆𝒑𝒍𝒐𝒕𝒂 𝒌𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒛á𝒕𝒖  
96 °𝑪 

 𝑻𝒘𝒊𝒏
= 𝒑ř𝒆𝒅𝒑𝒐𝒌𝒍á𝒅𝒂𝒏á 𝒕𝒆𝒑𝒍𝒐𝒕𝒂 15 °𝑪 

 𝒄𝒑𝒘
= 𝒇(𝒑; 𝑻) 

4,2 
𝒌𝑱

/𝒌𝒈. 𝑲 

Výška nádoby Dle rovnice (5.33) 1 060 𝒎𝒎 

 Tryska 490.523 - − 

 Průměr kapiček – nutno změřit 300 𝝁𝒎 

 𝜃𝑚  – zvolená hodnota 0,95 − 

 Rychlost chl. vody na vstupu 16 𝒎/𝒔 

 Rychlost spalin na vstupu 9 𝒎/𝒔 
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9.2.3 Konstrukční návrh zařízení 

 Průměr nádoby je odhadnut na základě katalogového listu výrobce trysky, který 

uvádí průměr rozstřikového kužele 400 mm ve vzdálenosti 500 mm od ústí trysky pro 

pracovní tlak 2 Bar.  

 Rozměry sprchového kondenzátoru jsou zvoleny dle předběžného výpočtu                    

a uvedeny v Tab.  28. V tabulce jsou také uvedeny předpokládané výstupní teploty určené 

pomocí teoretického modelu. 

Tab.  28 – Parametry navrženého sprchového kondenzátoru 

 Konfigurace navrženého sprchového kondenzátoru by měla být téměř stejná jako 

konfigurace experimentálního zařízení z kapitoly 6.7. Pro nová zařízení jsou navrženy 

tyto změny v konstrukci: 

• Plášť vyrobený z nerezové oceli, který zajistí nižší tepelnou roztažnost. Zároveň 

zajistí těsnost zařízení díky svarovému spoji s horní a spodní přírubou/dnem. 

Tím by mělo být umožněno přesné měření výstupní teploty plynu a zároveň 

zajištění konstantních podmínek pro měření. 

  

Průměr nádoby 500 𝒎𝒎 

Výška nádoby 1 000 𝒎𝒎 

Průměr přívodního potrubí spalin 40 𝒎𝒎 

Průtok chladicí vody 70 𝒌𝒈/𝒉𝒐𝒅 

Vstupní rychlost chladicí vody 15,8 𝒎/𝒔 

Vstupní rychlost spalin 8,5 𝒎/𝒔 

Výstupní teplota kondenzátu 96 °𝑪 

Výstupní teplota spalin 20 °𝑪 

Chladicí výkon výměníku 10,4 𝒌𝑾 

Objemový součinitel přestupu tepla 2 539,6 𝑾/𝒎𝟑. 𝑲 
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• Vytvoření spodní nádrže s konstantní hladinou pro zamezení úniku spalin 

spodní částí zařízení. V experimentální trati byl tento problém řešen 

jednoduchým sifonem připojeným na výstup kondenzátu. 

• Zařazení separátoru páry nad rozstřikovací trysku pro zajištění vyšší čistoty 

výstupního plynu. Tyto separátory se již běžně využívají v odsiřovacích 

zařízeních pro zamezení korozních účinků ve spalinovém tahu za zařízením. 

[19] 

9.2.4 Analýza provozu zařízení 

 V této kapitole je uvedena citlivostní analýza navrženého kondenzátoru pro různé 

objemové průtoky spalin. Rozměry, průtok chladicí kapaliny a objemová koncentrace 

jednotlivých složek je během analýzy neměnná. Výstupní teplota spalin má stanovené své 

minimum vstupní teplotou chladicí kapaliny, tím je i dána maximální možná koncentrace 

CO2 ve výstupním plynu dle Daltonova zákona o parciálních tlacích. Na Obr. 35 je 

znázorněn předpokládaný průběh výstupních teplot (žlutá – kondenzát; modrá – spaliny). 

Na Obr. 34 je uveden průběh chladicího výkonu výměníku a teplotní potenciál spalin. 

  

Obr. 33 – Ilustrační zobrazení navrženého sprchového kondenzátoru pro fluidní kotel [20] 
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Kondenzační zařízení je nastaveno na konstantní průtok chladicí vody. Lehký nárůst 

chladicího výkonu je způsoben změnou výstupní teploty kondenzátu, která je způsobena 

zvýšením rychlosti spalin na vstupu do zařízení.  

Obr. 35 – Průběh výstupních teplot v závislosti na průtoku spalin 

Obr. 34 – Citlivostní analýza chladicího výkonu a tepelného potenciálu v závislosti na průtoku spalin 
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10 Závěr 

 Obecně je práce zaměřena na zkoumání problematiky kondenzace vodní páry za 

přítomnosti inertního plynu pro využití v energetických systémech za účelem snížení 

vypouštěných emisí CO2 při výrobě elektrické energie a tepla. Toto téma je v dnešní době 

velice aktuální z důvodu zpřísňujících se požadavků na vypouštěné látky do ovzduší mezi 

které se řadí i CO2 vznikající při spalování fosilních a biomasových paliv. CCS 

technologie jsou jedním z možných řešení pro udržení stabilní energetické koncepce 

plnící zároveň stanovené cíle Evropskou unií. 

 Samotná práce je zaměřena na využití sprchových kondenzátorů v koncepci CCS 

technologií pro separaci vodní páry ze spalin a záchyt vyčištěného plynu CO2. Rešeršní 

část práce se zabývá typy kondenzačních procesů vznikajících ve směšovacích 

výměnících tepla. Také je v této části uvedena problematika kondenzace vodní páry na 

kapičce rozstřikované chladicí látky a vlivu inertního plynu na proces. 

 Teoretickou částí práce bylo vytvoření modelu pro výpočet kondenzace vodní páry 

ve sprchovém kondenzátoru a ověření tohoto modelu experimentálním měřením. 

V návrhové časti je probrán vliv jednotlivých parametrů na proces kondenzace a návrh 

zařízení. Jedním z hlavních parametrů ovlivňující kondenzaci i návrh zařízení je velikost 

rozstřikovaných kapiček chladicí látky. Tento parametr je primárně ovlivnitelný volbou 

rozstřikovací trysky, která je závislá na bilancování průtoku chladicí látky. 

 Experimenty s kondenzací čisté páry potvrdily navržený teoretický model, který 

určil chladicí výkon zařízení při průtoku 11,2 kg/hod páry na 11,73 kW. Z měření byl 

zjištěn malý pokles tohoto výkonu na celkových 10,74 kW. I při měření pro jiné průtoky 

čisté vodní páry byla odchylka od teorie do 8 %.  

 Experimenty s kondenzací směsi vodní páry a vzduchu měly za cíl určit vliv 

různých koncentrací vzduchu ve směsi na kondenzační proces. Při stejném průtoku vodní 

páry, jako v případě výše, byl měřením zjištěn pokles chladicího výkonu o 0,5–1,2 kW 

při hmotnostní koncentraci vzduchu ve směsi v rozmezí 14–34 hm. %. Teoretický model 

ale předpokládal nižší pokles výkonu v rozmezí 0,3–0,8 kW při stejné hmotnostní 

koncentraci vzduchu. Při přímém porovnání výsledků z měření a teoretického modelu pro 

jednotlivé koncentrace vzduchu je odchylka mezi výsledky v rozmezí 19–28 %.  
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 V poslední části práce byl proveden předběžný návrh sprchového kondenzátoru pro 

fluidní kotel umístěný v laboratořích ČVUT. Rozměry kontaktní části výměníku jsou 

určeny na výšku 1 000 mm a průměr 500 mm. Tento výměník je navržen pro objemový 

tok spalin 20 𝑚𝑛
3/ℎ𝑜𝑑 a hmotnostní tok chladicí vody 70 kg/hod. V této konfiguraci by 

kondenzátor dle teoretického modelu měl dokázat zkondenzovat více jak 99 % vodní páry 

ze spalin. Se zavedením určené odchylky v experimentální části této práce by 

zkondenzované množství vodní páry ze spalin mělo klesnout na 92 %. 

 Pro pokračování v řešení problematiky, kterou se zabývá tato diplomová práce, je 

uvedeno několik poznatků, které by mohly pomoci lépe pochopit danou problematiku        

a zlepšit přesnost teoretického popisu. 

• Výpočet změny Rozdílu teplot provést integrační metodou, kdy výměník bude 

rozdělen na několik částí, které budou vyhodnocovány samostatně 

• Zkoumání problematiky turbulentního proudění uvnitř nádoby a vliv 

Reynoldosova čísla pro přestup tepla a hmoty 

• Zavést postupné odebírání vzorku kondenzátu pro určení teploty podél výšky 

zařízení 

• Zařadit odsávání zbylých par a plynů na výstup ze zařízení pro zajištění 

stabilního odvodu plynu z nádoby 
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